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احلمد هللا والصالة والسـالم علـى                                               

 :أما بعد .. رسول اهللا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله 
 االام والتخطئة دائمـاً   مجاهدين بنظر   عجيب هي تلك العني اليت تنظر لل      

حبيث تفسر كل موقف هلم على أسوأ اإلحتماالت وأن املفترض أال يفعـل             
أً يف حني تراها نفسـها      ط ألن البعض قد يفهم هذا الفعل خ       ااهدون كذا 

هي تلك العني اليت تغض الطرف عن أخطاء ال تغتفر وال تؤول إذا صدرت              
كر هنا العلماء واحلكام ألنه كما قـال ابـن          من غري ااهدين وخنص بالذ    

 :املبارك 
 وهل أفسد الدين إال امللوك            وأحبار سوء ورهباا

فمثالً العامل أو من يتسمى بالعامل إذا حلل احلرام وحرم الواجـب ولـيس              
احلالل بدأ البعض بالتعذر هلم وإحسان الظن م إىل درجة تـزول معهـا              

وكذلك احلال لو تكلّم العامل يف ااهدين ونال منهم          .. شعرية إنكار املنكر  
 ..!!وأعان الكفار عليهم فإنه يقال عنه هذا اجتهاد ولعله يرد اخلري 

وأما احلكام فقد ارتكبوا الشيء الكثري من النواقض اليت خترج من امللّة وما             
 نت عنهم يف الدنيا فلـن     غزال الكثري يبحث هلم عن خمارج وتأويالت إن أ        

 ..تغين عنهم يف اآلخرة 
أليس ااهدون هم أحق الناس بالعذر ، وأوالهم حبسن الظن  ، فمقصدهم             
حسن ، وفعلهم واجب ، ومل خيالفوا يف ذلك كله الكتاب والسنة وإمجاع             

 :األمة 
 أقلّوا عليهم ال أباً ألبيكم         من اللوم أو سدوا املكان الذي سدوا

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "نصرياًوكفى بربك هادياً و"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 هـ١٤٢٥ –  صفر١٥ – عشر الرابعالعدد 
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احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسـول اهللا ،           
 :نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد 

 
فإنّ مما يسر املسلم أن يرى األمريكان يف العراق وهم يف           

لسـنة  حاٍل بئيس ، يتخطفهم أسود أهل ا      
بالتفجريات املتوالية ، واهلجمات املرعبـة ،       
والعمليات النوعية املوفقة الـيت أذاقتـهم       
الويالت ، ومألت قلوم رعباً ، وحطّمت       
كربياءهم ، وأضعفت اقتصادهم ، وأخذت      
بثأر املسلمني منهم ، متزامنةً مـع احلـرب      
املتصاعدة غري املتوازية اليت يشنها ااهدون      

 أحنـاء العـامل سـواًء يف        على أمريكا يف  
حيث يتأزم موقف أمريكا هناك  ؛  أفغانستان  

يوماً بعد يوم أو بالعمليات املتفرقة يف كـل        
مكان ، ومتزامنة كذلك مـع اسـتهداف        
حلفاء أمريكا يف حرا على اإلسالم وكان       
آخر تلك العمليات املوفقة عملية مدريـد       
اليت اضطرت أسبانيا للعزم على االنسحاب      

راق حبلول موعد نقل السلطة لس      من الع 
احلكم االنتقايل املرتد ، ورغم أن أسبانيا مازالت حباجـة        
لضربة أخرى جتربها على االنسحاب الفوري من العراق        
إال أن قرارها احلايل يعد مكسباً للمجاهدين ال يسـتهان          
به واحلمد هللا على فضله وكرمه ، وقد كانت أسـتراليا           

الدرس فاختـذت نفـس القـرار       أكثر استفادةً من هذا     
األسباين وعزمت على االنسحاب من العراق أيضاً قبـل         

جديدة ولكن يف عقر دارها هـذه       ) بايل  ( أن تتكرر هلا    

وينبغي أن تكون أستراليا أذكى قليالً فتعـرف أن          املرة ، 
وجودها يف أفغانستان أيضاً له نفس التبعـات املـدمرة          

      اهـدين وييسـر هلـم      واملروعة ، نسأل اهللا أن ميكن ا
 .أمورهم 

 ..أيها املسلمون 
 من نعمة اهللا علينا أن أحيانا إىل هـذا          إنَّ

اليوم الذي نرى فيه األمريكان يقتلـون       
وهـم يف متنـاول     ،  كل يوم ويروعون    

أيدينا وأسلحتنا ، بـل وميثـل جبثـثهم         
ويسحلون يف شوارع الفلوجة وتشـوى      
حلومهم جزاء ما فعلوا باملسـلمني مـن        

ائم الشنيعة اليت يصعب حصـرها ،       اجلر
ومع أن املثلة منهي عنها يف دين اإلسالم        

أن : يف األصل كما يف صحيح البخاري       
النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن املثلـة         
إال أا مباحة فيما إذا استخدمها العـدو        
ضد املسلمني إيقافاً له عند حده وزجـراً        

وإن : ( وردعاً عن إجرامه ، قال تعـاىل        
وهذه ) عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به       

 .اآلية نزلت يف املثلة 
 يكشف مدى   – نصرهم اهللا    – وفعل إخواننا يف الفلوجة   

اإلجرام البشع الذي قاسـوه يف أنفسـهم وأعراضـهم          
وأمواهلم من جنود الصليب قبحهم اهللا ، وتلك املشـاهد      
اليت شاهدناها من صلبهم لألمريكان داللة واضحة على        

اء الشعب املسلم احلر ، وتفسري واضح لثمرٍة من مثرات          إب
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 ويشِف صدور قَـوٍم     اجلهاد واليت قال اهللا تعاىل فيها       
ِمِننيؤم  

وتأريخ أمريكا يف حرا مع املسـلمني ملـيء         
بالنماذج الوحشية اإلجرامية سواًء ما باشرته هي بنفسها        

فلسطني الـيت   أو باشره حلفاؤها وأوهلم دولة اليهود يف        
كلنا يعرف مذاحبها املتكررة وجمازرها املروعة وقد أخذ        
النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً من بين عقيـل جبريـرة            
حلفائه ثقيف وال زلت أذكر مشـهد ذلـك املسـلم           
الصومايل الذي أمسك به جنديان إيطاليان وشوياه على        
النار وهو حي يوم أن دخلت تلك القوات الصومال قبل          

و عشر سنوات ضمن املشروع األمريكي الصليبــي        حن
فأمريكا هي اليت اخترعت ذلك     ) إعادة األمل   ( املسمى  

 .. مم امللحدة املشروع وروجت له يف األ

وهي ال تعرف إال لغة القوة والرد باملثل حيث خرجـت           
ـ    جتر أذيال اهلزمية    من الصومال    حب ذلـك   بعـد أن س

 على مرأى مـن     اجلندي األمريكي يف شوارع الصومال    
 ..قنوات العامل 

وصف فالقنابل العنقودية اليت    تجرائم أمريكا ال    و
ـ   قنابل  الأمطرا على أفغانستان ، و     اليورانيم املشـبعة ب

املنضب وحنوها من األسلحة الفتاكة تفعل ما ال يدانيـه          
شيء مما حصل للكالب األمريكية يف الفلوجة  ، وقـد           

نية مثالً ، جمزرة بشـعة      دبرت القوات األمريكية والربيطا   

ألكثر من مثانية آالف جندي عراقي ، وكان ذلـك يف           
حيث قامت الدبابات   ) ١٩٩١ فرباير   ٢٥-٢٤( يومي  

وعربات أخـرى   ) لربامز و براديل    ( األمريكية من طراز    
مزودة جبرافات بدفن أكثر من مثانية آالف جندي عراقي         

بعد حصار  أحياء يف مواقعهم وكانوا قد التزموا خنادقهم        
) احلـرب الصـليبية     ( ويف كتاب الشيخ    ،  القوات هلم   

للشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا كالم طيب حول هـذا          
 .املوضوع 

 ..     أيها املسلمون 
اجتهدوا رمحكم اهللا يف جهاد أعـداء الـدين وقـاتلوا           
املشركني فإن اهللا أنعم عليكم وأراكم من بشائر نصره ما          

مل يف قلوبكم فاجتهـدوا     عسى أن حيرضكم وحييي األ    
وأبشروا وسيأيت بإذن اهللا اليوم الذي تسحل فيه جثـث          
األمريكان واليهود وان وتداس باألرجـل يف جزيـرة         
العرب هم وأذنام من الطواغيت وأنصارهم ، وسـيأيت         
بإذن اهللا اليوم الذي دم فيه قواعدهم على رؤوسـهم ،           

فيهم وننتقم  ونطردهم من بالدنا شر طردة بعد أن نثخن         
، ولعلَّ اهللا يكرم أهل اجلزيرة بسحل اجلنود األمريكـان          
يف شوارع اخلرب ومخيس مشيط ويف اجلـوف وعرعـر          
واحلجاز وجند وطردهم عن جزيرة العرب وتطهري بالدنا        

وهـو  ، واهللا أعلـى وأجـل       من دنسهم ودنس أذنام     
، وصلى اهللا وسلم علـى نبينـا        املستعان وعليه التكالن    

 .على آله وصحبه أمجعني حممد و
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أعلنت وزارة الدفاع األمريكية نقل ألفي جندي من جنودها يف اخلليج العريب إىل أفغانستان األمر الذي يعكس مدى الورطة اليت                    §

زيزات العسكرية ،   يعيشها اجلنود األمريكان يف أفغانستان وشدة العمليات اليت يواجهوا يف ذلك البلد مما حيتاجون معه إىل التع                
كما يفضح الدعاوى العريضة اليت كان األمريكان يطلقوا زاعمني فيها القضاء على ااهدين من حركة طالبان وتنظيم القاعدة                
، وهاهي السنة الثالثة بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب متر على األمريكان دون حتقيق أهدافهم يف الوقت الذي يقترب فيـه      

 .من حتقيق النصر يوماً فيوم واحلمد هللا ااهدون 
باإلضافة إىل أنّ هذا اخلرب يؤكد يف نفس الوقت حقيقة الوجود الصلييب األمريكي يف اخلليج حيث أصبح اخلليج مركزاً لتجميع                    

ـ            اظ املسـلمني  القوات الكافرة وقاعدة إلمداد احلروب الصليبية اجلديدة على املسلمني ، وبالتايل فإنّ هذا الوجود كـاٍف إليق
 . وحتركهم باجلهاد يف سبيل اهللا لطرد هذه القوات الغازية وطرد عمالئها من حكام املنطقة 

اإلخباريـة  ( وعرضته يف قناتيهـا     " يف دائرة الظالم    " يف إفالٍس كبري قامت وزارة اإلعالم السلويل بعرض شريط مرئي باسم             §
لرياض املباركة وحاول خمرج الفيلم تكرار اإلسطوانة املعروفة اليت يتهم على شكل حلقات آخرها كان عن غزوة بدر ا) واألوىل 

 .النظام ااهدين ا وهي استهداف املسلمني واألبرياء 
عرض الفيلم ذه الصورة يدل على أن آل سلول ال يعرفون االستفادة من التجارب فإن كذم وتدليسهم صار مكشوفاً أمـام                     

وسخرية من قبل عامتهم فاالستمرار فيه يزيد من أعدائهم وينفّر منهم املوالني من اهلمج الرعاع ، وأما الناس بل وأصبح حملّ تندر 
إخراج الشريط فقصة ملؤها الطرافة تقر ا عيون املوحدين فطرحهم كان بارداً مسجاً غري جذاب ، واملقاطع القصرية اليت نقلوها                    

 يبدو مل حيصلوا إال على النسخة ذات اجلودة األقل وأنزلوها من شبكة االنترنـت           من شريط بدر الرياض كانت رديئة ألم فيما       
ومرت بعمليات نقل وقص ولصق أنتج يف النهاية صوراً مشوهة تشرح ضعف اإلمكانيات عند جهازهم اإلعالمي املهترئ بينما                  

 ) . فيديو -سي دي  (جتد كثرياً من الناس استطاع احلصول على أفضل النسخ من الشريط وبأشكال خمتلفة
وقد بدا ظاهراً حماولتهم البائسة لتقليد سيناريو إخراج شريط بدر الرياض مما يدل على االعتراف بقيمة الشريط املعنويـة كمـا                    

ِإنَّ  اتضح منه ضعف النظام حيث مل يستطع إيقاف مد اجلهاد مع ما حاول إظهاره من قوات وإمكانيات وصدق اهللا سبحانه                     
 اللَّهفِْسِدينلَ الْممع ِلحصال ي )٨١:يونس(  
أعلنت الواليات املتحدة األمريكية منح الكويت صفة احلليف االستراتيجي خارج حلف الناتو وتؤهلها هذه املنحة للتمتع مبزايا                  §

د مع أمريكا يف حرب وذلك ملا بذلته الكويت من التعاون غري احملدو       من املساعدات واإلعانات وصفقات األسلحة       حلفاء أمريكا 
اإلرهاب ، وقد عقدت وزارة الدفاع األمريكية حفالً ذه املناسبة أعلن فيه املرتد جابر مبارك الصباح عزم دولته على االستمرار          
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يف التعاون مع أمريكا مفتخراً ذا الكفر الصريح مما أثار إعجاب احلضور وتصفيقهم واحلقيقة أن أمريكا تـأخرت كـثرياً يف                     
أة الكويت على كفرها وتعاوا مع الصليب فلو تنازلت أمريكا عن كربيائها ملا تأخرت كل هذه املدة ، وهذا وقد كانت                     مكاف

أمريكا منحت باكستان يف الشهر املاضي نفس املنحة جلهود باكستان يف باب العمالة واخليانة ، ويتوقع أن تؤخر أمريكا نوعاً ما  
 وذلك زيادةً يف تركيعها والضغط عليها لتقدمي قدٍر أكرب من اخليانة والردة واالخنـراط يف                مكافأة بعض الدول كالسعودية مثالً    

 .مشاريع احلرب الصليبية 
من رموز الغفلة وناقشوه    !!!  بزيارة ألحد دعاة الوسطية واحلكمة       – حنسبهم واهللا حسيبهم     –قام جمموعة من الشباب األخيار       §

شيخ عبد اهللا الرشود حفظه اهللا بعد أن دعاه إليها فما كان منه إال أن بدأ يف السباب والشتائم                   يف امتناعه عن مناقشة وحماورة ال     
وكيل التهم والتجريح الشخصي مما دعا هذه اموعة للخروج من الس ومقاطعته حيث مل حتتمل أمساعهم مثل ذلك الكـالم        

ه املريب الكبري والداعية احلكيم ، واملهم أن مثل هـذه املواقـف             البذيء الذي مل يسمعوه يف الشارع وإمنا يف جملس من يدعي أن           
تكشف زيف ادعاءات هؤالء املنافقني الذين يتظاهرون دائماً بتقبلهم للحوار والنقاش وحرصهم على اخلري وعلى التزام املنـهج                  

نظار واألضواء وحينها يظهر    الشرعي يف اخلالف بينما هم أول من ينقضه بشرط واحد هو أن يكون ذلك حني ختتفي عنهم األ                 
 .الوجه احلقيقي الذي خيفونه عن الشباب الصاحل املغرر م من قبل تلك الفئات الدائرة يف فلك النظام والعياذ باهللا 

وشكل ذلك اخلرب ضربة    ،  أعلن رئيس احلزب املرشح لرئاسة احلكومة االسترالية عزمه على سحب القوات االسترالية من العراق                §
حكومة األمريكية الفاشلة اليت توالت عليها اهلزائم العسكرية والسياسية واالقتصادية فبعد قرار أسبانيا بسحب قواا من قاصمة لل

العراق تأيت استراليا احلليف املهم يف خطوة جديدة لتعمق مأزق أمريكا يف العراق خاصة وأا ستواجه ضغوطاً شعبية قوية بعدما                  
 القتلى األمريكان وهم يسحلون يف شوارع الفلوجة يف مشهد ذكّر األمريكيني زميتهم النكراء يف نشرت القنوات الفضائية صور   

 .أرض الصومال على أيدي ااهدين 
أعلن السفري السعودي يف واشنطن ومن داخل البيت األبيض أن بالده لن تسمح بنقص إمدادات النفط يف األسواق العامليـة ،                      §

ذا التصريح بل يقدم صفعة جديدة لكل من حياول الدفاع عن نظام آل سلول ذلك النظام الكافر الذي وهو ال يذكر جديداً يف ه     
يتوزع جهده جتاه ثروات األمة بني بها وإنفاقها يف سبل شهواته وبني تقدميها قرابني ذلة وخضوع وتبعية ألمريكـا الصـليبية                    

هذه بأوهلا وقد كان من أبرزها أن عبد اهللا بن عبد العزيز تربع مبليون   وإسرائيل ، وخمازي آل سلول يف جمال النفط كثرية ليست           
 م واجلـدير    ٢٠٠١برميل يوميا عندما ضرب أسود اإلسالم برجي التجارة يف غزوة منهاتن يف احلادي عشر من سبتمرب عـام                   

عة إال وسيلة لضمان تدفق الـنفط       بالذكر أن أسعار النفط قد مت حتديدها مبا يتوافق مع مصاحل الغرب وما منظمة أوبك املصطن               
على دول الكفر والصليب بأسعار متدنية وإال فإن هذه السلعة العاملية األساسية كان باإلمكان بيعها بأكثر من هذا السعر أضعافاً           

مل يكن  كثرية خالفاً للواقع احلايل الذي حتقق من خالله الدول الصناعية مكاسب خيالية بسبب الرخص الشديد لألسعار والذي                  
 . حيصل هلم لوال بقاء هذه القيادات اخلائنة متحكمة يف مصري األمة وثرواا

فشلت وفود وزراء اخلارجية يف عقد اجتماع للطواغيت املرتدين رؤساء الدول العربية وأعلنت تونس الدولة املستضيفة تأجيـل                  §
 ا الستضافة قمة التخلف هذه ، مث تـال ذلـك لغـطٌ   موعد قمة التخلف العربية إىل موعد غري حمدد تبعه إعالن مصر استعداده  

ختبطات يف الساحة اإلعالمية العربية وإىل اآلن مل حيدد موعد لقمة التخلف تلك ، واملتوقع أن أوامـر أمريكيـة                     وخماصمات و 



 

٧

  

كـبري ،   حالت دون عقد قمة التخلف يف هذه الظروف حىت يتم اتفاق العمالء العرب على القبول مبشروع الشرق األوسط ال                  
واحلقيقة أن عقد هذا االجتماع وعدمه سواء إذ ال فائدة فيه لألمة سوى أننا رمبا حرمنا من االسـتمتاع مبشـاهد اخلصـومة                       
واملالسنة اليت من خالهلا ميكننا أن نسمع فضائح جديدة يظهرها كل طرف مما كان خيفيه خصمه كتلك اليت وقعت آخر مـرة                      

 !! الكذب أمامك والقرب قدامك: عزيز أنتجت لنا مثالً مل تقل العرب من قبل مبثله بني القذايف وعبد اهللا بن عبد ال
قامت وزارة الداخلية السعودية بإعداد قائمة جديدة تتضمن صوراً وأمساء اهدين مطلوبني لدى اإلدارة األمريكية أوالً مث لدى                   §

تيش ومراكـز الشـرطة وكـالب    مت تعميمها على نقاط التفمساء عدداً كبرياً من األهذه الوزارة اخلبيثة ، وتتضمن هذه القائمة     
 . املباحث

م يف جزيرة العرب ، وتضاعف عدد هذه        وهذه القائمة هي الثالثة من نوعها خالل عاٍم واحد هو عمر اجلهاد املعلن بشكل منظّ              
 .قضاء عليه أو حصاره أو استئصاله القائمة يعكس مدى تفاعل املسلمني مع هذا اجلهاد املبارك ، وفشل النظام املرتد يف ال

ويتوقع أن يتم إعالن هذه القائمة يف الصحف ووسائل اإلعالم بعد فترة كما حصل يف القوائم السابقة واليت اجتهد النظـام يف                      
تفعيلها وحث الناس على التجاوب والتعاون خبصوص التبليغ عن األمساء املدرجة فيها وحاول بشىت الطرق فـوزع الصـور يف                    

يف موسم احلج وبلغات متعـددة ، ورصـد         وبل  ت كبرية على اجلدران داخل املدن       لشوارع وامليادين العامة وجعلها يف ملصقا     ا
املبالغ الطائلة واملاليني لكل من يتعاون ويرشد إىل أي معلومات عن أفراد هذه القائمة ، وحنمد اهللا سبحانه أن أبطل كيد هؤالء                      

 وسخر للمجاهدين سبل النجاة ، ومكنهم من العمل لنصرة دينه رغم كل املعوقات اليت يسعى                الطواغيت ومحى ااهدين منهم   
 .النظام لوضعها أمام حركة اجلهاد 

واعتقـال جمموعـة مـن الشـباب        يف الرياض   حدى االستراحات   إيف حبث يائٍس عن ااهدين قام جنود الطواغيت مبحاصرة           §
االستراحة وبعد جلسات التحقيـق     تلك  رة السيارات اليت كانت ترتاد      يطة ا ، وذلك لكث     املنطقة احمل  املتواجدين فيها بعد تطويق   

وليسوا نزاعاً من القبائل ، فأطلقوا سراحهم وهـم          مع الذين مت القبض عليهم علم الطواغيت أن هؤالء كلهم أبناء قبيلة واحدة            
، هذا ويعاين آل سلول من التجمعات الكبرية اليت تعقد يف            تومهات    جمرد ن من تلك املدامهة اليت كانت مبنية على       ون وحمبط وآيس

االستراحات لبعض العوائل بعد أن منعوا التجمعات الكبرية للقبائل اليت كانت تعقد يف مناطق متفرقة من بالد احلرمني ، ولـن                     
لى ااهدين فاهللا حافظ عباده     ه معبداً هلم كما يريدون ، ولن يستطيعوا كذلك القضاء ع          ليستطيع آل سلول تفكيك اتمع وجع     

 .  املؤمنني 
زار حسن احلارثي بعد احلديث عنه يف صوت اجلهاد عدداً من املشايخ معتذراً هلم عن أفعاله الشنيعة فنصحه ناصح فاضل منهم                      §

 !!يم املطلوبنيركز جهودك إن كنت صادقاً على إطالق األسرى واملعتقلني بال ذنب أو جريرة بدالً من أن تسعى لتسل: فقال له 
 ذاتـه   فعـل البعذٍر أقبح من    عنه  ر  تذعأثبت فيه صحة ما نقل عنه ولكنه ا        إىل املذكور آنفاً     د نشر يف األنترنت بيانٌ منسوب     وق

يف والطريف يف بيانه أنه وصف كالم الة خبرب الفاسق بينما صدق الفويسق حممد بن نايف ملا قال له بأنه ال يوجـد تعـذيب                         
اسياً تعذيب األسرى الذي يقع يف هذه األيام وزنازين الرويس واحلائر وعليشه شاهدة بذلك ، وما سـبق يوضـح                    متنالسجون  

 .درجة اخلذالن اليت وصل إليها هذا احلارثي بعد أن كان مرفوع اجلبني باجلهاد يف سبيل اهللا والرباءة من الطواغيت 
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  : ع السابالناقض 

 :، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، أما بعداحلمد هللا رب العاملني   
﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر : فقد قال اهللا عز وجل 

واآلية ظاهرة يف تكفري الساحر د حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر﴾ وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أح
 .فال تكفر يعين فال تتعلم فتكفر ، أو فال تعمل بالسحر فتكفر: للفاء الدالة على التعقيب ، فقوهلم 

 .ة ، واستدل عليه ذه اآليةوقد ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف رسالة النواقض هذا الناقض سابع النواقض اليت خترج العبد من املل
وقد وقع اختالف بني أهل العلم يف كفر الساحر هل يكون كافرا على اإلطالق أم حتى يكون يف سحره ما خيرجه من امللة من  

 استغاثة بالشياطني ودعاء هلا وللكواكب وحنو ذلك؟
عي إىل التفصيل املذكور ، ورأى أن الساحر ال يكفر فذهب اجلماهري إىل كفر الساحر مطلقًا أخذًا بظاهر اآلية ، وذهب الشاف 

 .بكل حاٍل ، بل يستفصل ويسأل عن سحره فإن كان فيه كفر حكم بكفره وإال فال
 : واألرجح واهللا أعلم أن يقال  
فتشمل سحر إن للسحر حقيقة شرعية ، وحقيقة لغوية ، فاحلقيقة اللغوية كما قال أهل العلم شاملة لكل ما خفي ولطُف سببه ،  

البيان ، وتشمل أنواع احليل واخلدع اليت تأيت بأمور مستغربٍة عند من مل يعرفها على التفصيل ، وإن كانت راجعةً إىل الطبيعة وخصائصها 
.وغريهوتفاعالت املواد الكيميائية أو اخلواص الفيزيائية لألشياء ، وهذا كله من املباح ما مل يستعمل يف حمرم وتشمل السحر املعروف 

  
وأما احلقيقة الشرعية فإنها خمتصة بالسحر الذي ذكره اهللا يف اآلية املأخوذ عن الشياطني وهو سحر قائم على الشرك معتمد عليه  

 .، ال يتم إال باالستغاثة باجلن والشياطني ، واالستهزاء بالدين وسب رب العاملني ، وهذا أمر كاملسلَّم عند العارفني به
 نفث فما كان سحرعرف بأماراته من الطالسم املعهودة عن السحرة ، والعقد اليت يا باحلقيقة الشرعية من سحر السحرة الذي ي

فيها ، واآلثار اليت يعرف أا تكون عن هذا السحر كالتفريق بني املرء وزوجه وهو الصرف ، وكذا العطف مما يكون بال أسباٍب ظاهرٍة ، 
لك الساحر ، وحنو هذه األمارات ، فهي ظاهرة يثبت ا السحر كما تثبت األحكام بالبينات املعروفة ، ما ويثبت كونه ناجتًا عن سحر ذ

 .كان من هذا الباب فهو كفر خمرج من امللة
وأما ما نظر فيه فوجد أنه راجع إىل أمور من السنن الكونية واخلصائص الطبيعية اليت يعرفها أهل كل شأن يف شأم ،  
رعات احلديثة اليت ظُنت سحرا لبعد أذهان كثري من الناس عن إدراك كنهها ، وكبعض احليل املعروفة من خلط مواد تؤثر تأثريا كاملخت

خارقًا للعادة يف وهم من جيهلها وحنو ذلك ، فهذا مباح ليس فيه إال استعمال ما خلق اهللا على وجه ال حمذور فيه ما مل يتوسل ا إىل 
 .حمرم
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وذا القول جيتمع قول الشافعي مع قول اجلمهور ، فالشافعي عمم اسم السحر واشترط ثبوت فعل الشرك يف كل واقعٍة من  
السحر حني رأى أن السحر يكون بشرك وبدون شرك ، فرأى أن ال يحكم بكفر الساحر حىت يثبت أن سحره من النوع الذي فيه 

 .الشرك
فر الساحر مل يريدوا األنواع اليت ترجع إىل طبائع املواد ، والكيمياء الصحيحة ، وحنو ذلك من كما أنَّ اجلمهور حني أطلقوا ك 

 .األمور اليت ال مييزها إال خفاء أسباا عن كثري من الناس
شرِك ، إنَّ الساحر يحكم بسحره مبجرد ثبوت السحر عنه ، ونريد بالسحر معناه الشرعي الذي ال يكون إالَّ بال: وحنن نقول  

 .فما علق الشافعي احلكم على ثبوته ، علمنا ثبوته فاستغنينا عن تعليق احلكم به
والنوع اآلخر الذي ذكره الشافعي وجعله دون الكفر وهو ما كان بغري األلفاظ الشركية ، فإنه مل يثبت وجوده وإنما احتمل  

يصح عند من علم أنها وإن مل تعلم تفاصيل معانيها ال ختلو من الشرك حباٍل لوجود ما ال يفهم من طالسم السحرة ، وتعليق احلكم ا ال 
من األحوال ، على أنَّ معرفة ما فيها اليوم ليست باملتعذرة بل يف كتب السحر اليت توجد عندهم ما يوضح معانيها ويبينها وقد نظر فيها 

 ومثل هذا مع استفاضته مبرتلة البينة اليت اشترطها الشافعي يف احلكم بكفر كثريا فلم يوجد شيء من طالمسهم وكتابام خيلو من الشرك ،
 .الساحر

 .وعلى هذا فال يكون السحر ناقضا مستقال عن غريه من النواقض ، بل هو يف احلقيقة عائد إىل نواقض أخرى مكفرٍة بذاا 
ضرب عنقه بالسيف ، وقد ثبت من كالم : ا عند اجلمهور الذي ثبت كفره عند الشافعي ومطلقً ومن األحكام الثابتة يف الساحر 

جندب بن جنادة وعمر بن اخلطاب ومن فعل حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم قتلُ الساحر ، فكان يف كتاب عمر بن 
لبخاري هذا احلديث فروى اقتلوا كل ساحر وساحرة ، قال جبالة فقتلنا ثالث سواحر ، وقد اختصر ا: اخلطاب الذي رواه جبالة بن عبدة 

 .حد الساحر ضربه بالسيف ، وأمرت حفصة بقتل جاريٍة هلا سحرا: بعضه وأسنده غريه بتمامه وهو على شرطه ، وقال جندب 
 :وأما لبيد بن األعصم الذي سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يقتله النيب ، فحكمه خمتلف من وجوه  

ي الردة ، ولبيد يهودي مل يسلم أصالً فانتفت العلة فيه من جهة السحر وبقيت من جهة العدوان ، أن علة قتل الساحر ه: األول  
وهذا حق خاص للنيب صلى اهللا عليه وسلم له إسقاطه وله املطالبة به ، وانتقاض عهده بالعدوان إمنا يكون حيث ال يسقط صاحب احلق 

حقه أما إن أسقطه فال ألن احلق فيه حق خاص. 
أن ثبوت السحر عليه مل يكن ببينة ، وإمنا كان بالوحي ، واألرجح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يأخذ يف : اين الث 

 .األحكام القضائية بالوحي بل كان يأخذ بالبينات
أن حد الساحر إمنا أنَّ ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم لقتله متقدم على فعل الصحابة وأمر عمر بن اخلطاب ، فيحتمل : الثالث  

 .شرع بعد ذلك وأفعال الصحابة دليل على آخر األمرين
 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 
   فرحان بن مشهور الرويليوكتبه 
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لشريعة وهلم فضلهم الذي قررته نصوص الكتاب والسنة ذلك أم مصابيح الدجى ومعامل للهـدى               ألهل العلم وزم وقدرهم يف ا      
 ..يستنري م الناس يف ظلمات التيه ليبصروا نور اهللا 

ينها ودنياهـا ،    تنتزع منه إذا كتم احلق ومل يبني لألمة ما أشكل عليها من أمور د– حباها اهللا العامل    –ولكن هذا الفضل وتلك املرتلة اليت       
وتنتزع منه كذلك إذا بدل وحرف آيات اهللا وبدأ يقلب النصوص الشرعية ويضعها يف غري موضعها ، وتنتزع مرتلة العامل وفضله كذلك مىت 

ما كذّب فعله قوله ومل يعمل بعلمه ، هذه احلاالت الثالث اليت تنتزع فيها مرتلة العامل وفضله بـل                   
 ..ص الكتاب والسنة وأجر علمه نصت عليها نصو

ِنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنـا      إ : " فالعامل الذي يكتم العلم وال يقول كلمة احلق قال اهللا تعاىل فيه             
             نلْعيو اللَّه مهنلْعي اِب أُولَِئكاِس ِفي الِْكتِللن اهنيا بِد معب ى ِمندالْهاِت ونيالْب ونَ  ِمناللَّـاِعن مه 

 ) ١٥٩:البقرة(
انظر بدالً من الدرجات العالية وتسبيح احليتان له يف املاء رضى مبا يصنع ، ينقلب اجلزاء إىل لعنة من                   

 .اهللا ومن املالئكة ومن الناس أمجعني 
ن م" :  قال   عن أيب هريرة وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            مسند اإلمام أمحد   وقد ورد يف  

:  والذي يف الصحيح عن أيب هريرة أنه قـال          " من نار  أجلم يوم القيامة بلجامٍ   ، سئل عن علم فكتمه   
  االَيةإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى ما حدثت أحداً شيئاً ، لوال آية يف كتاب اهللا

بة خملوق ، جاء فيه الوصف بأنه يبيع دينه بعرٍض من الـدنيا  والعامل الذي حيرف النصوص الشرعية عن مرادها هلوى يف نفسه أو لتحقيق رغ            
 عن أَِبي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ باِدروا ِبالْأَعماِل ِفتنا كَِقطَِع اللَّيِل الْمظِْلِم يصِبح الرجلُ مؤِمنا                     روى الترمذي  ..قليل  

يا وكَاِفر ِبحصيا وِمنؤِسي مميا وِسي كَاِفرامينالد ٍض ِمنرِبع هِدين مهدأَح ِبيعيِحيحص نسِديثٌ حذَا حى هو ِعيسقَالَ أَب .  
أحدها أن يكون بـني     :  وجوه   فيه : بعض الشراح قال  . أي بأخذ متاع دينء ومثن رديء        ) ٍضربع( أي بتركه   ) يبيع أحدهم دينه     ( قوله

فرييقون دماء املسلمني   ، و ثانيها أن يكون والة املسلمني ظلمة        . فيستحلون الدم واملال    ، طائفتني من املسلمني قتال رد العصبية والغضب        
على جواز مـا    ، لسوء  فيعتقد بعض الناس أم على احلق ويفتيهم بعض علماء ا         ، ويزنون ويشربون اخلمر    ، ويأخذون أمواهلم بغري حق     

و ثالثها ما جيري بني الناس مما خيالف الشرع يف املعـامالت واملبايعـات               . من إراقة الدماء وأخذ األموال وحنوها     ، يفعلون من احملرمات    
 .١وغريها فيستحلوا 

                                                 
 . الفتنتحفة األحوذي  كتاب ١
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كَبر مقْتاً ِعند     ن آمنوا ِلم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ      يا أَيها الَِّذي   : وأما العامل الذي خيالف قوله فعله فهو على خطر عظيم قال اهللا تعاىل              
   ِإنَّ اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه صفّاً كَأَنهم بنيانٌ مرصوص  اللَِّه أَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ

 :               وكما قيل  
       معذّب من قبل عباد الوثن يعملنوعاملٌ بعلمه مل

 

وليس جمال الكالم هنا حول العامل إذا ختلى عن مسؤوليته وواجباته الشرعية ماذا حيلَّ به أو ما يكون عليه حاله فهذا بين وظاهر واهللا تعاىل                         
لكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، ومثَّل  على عقبيه بعد أن استبان له احلق بأنه مثل االناكصوصف العامل املعرض عن آيات اهللا و     

 ..العامل الذي ال يعمل بعلمه ومل يتحمل مسؤوليته بأنه كمثل احلمار حيمل أسفارا 
ولكن احلديث هنا عن دور العلماء وخباصة الذين يف اجلزيرة العربية الذي تفتقده األمة وهو من صميم الواجب الذي فرضه اهللا عليهم ، وال                        

من إفراد اهللا بالعبادة دون غريه ، والتحاكم إىل شرعه سبحانه           : نَّ أهم تلك املهمات بيان عقيدة التوحيد وترسيخها يف قلوب الناس            شك أ 
 .وتعاىل ، وترسيخ الوالء للمؤمنني والرباءة من الكافرين 

وقف من الشرك باهللا وعبادة القبور يف بلد حممٍد صلى اهللا           ال جمرد كالم مبهم ال يزيد اجلاهل علماً وال بصرية ، بل جيب على العلماء بيان امل                
 وضعوا هناك حلماية الشرك وبيان شرعية حكومة نعليه وسلم واإلنكار على الرافضة وعلى من حيمي الرافضة وبيان حكم اهللا يف اجلنود الذي   

الفضيعة اليت مل نسمع من ينكرها عالنية ممـن         آل سلول اليت سهلت هلم ذلك بل وقامت على محايتهم  إىل غري ذلك من منكرات الشرك                  
 ..!!. على الشريعة أوصياءنصبوا أنفسهم 

 جيب على العلماء بيان حكم اهللا يف احملاكم الوضعية القانونية اليت حيكم فيها بغري ما أنزل اهللا تعاىل من حماكم عسكرية يتحاكم إليها مجيع                        
اكم إليها التجار ، وغري ذلك من أنظمة وقوانني وضعية تفصل بني الناس يف خصـومام ،                 العساكر من أهل هذه البالد وحماكم جتارية يتح       

فأين بيام الشايف الكايف بوضوح وبدون إاٍم أوتضليل سواء يف حكم تلك القوانني مبسمياا اليوم أو حكم من وضعها وسـنها للنـاس                       
 .وألزمهم ا من حكام هذه البالد 

 وجوب نصرة املؤمنني يف كل مكان وزمان ال احلديث عن نصرة املؤمن الذي يرضى عنه آل سلول دون غـريه ،                      وجيب على العلماء بيان   
 .فاملشرع واآلمر هو اخلالق وليس آل سلول وسفهائهم 

 الواجـب  أين احلديث عن مناصرة ااهدين الذين يتخطفهم الكفار من كل جانب ، يف كل بالد ودولة حىت يف أرض احلرمني فأين بيـان   
  .– ناهيك عن السعي يف البحث عنهم وإقناعهم بتسليم أنفسهم للطواغيت مما هو من فعل من ال خالق له وال أخالق –الشرعي جتاههم 

أين الكالم وبوضوح عن حكام اخلليج الذين أعانوا الكفار على املسلمني سراً وعالنية بكل ما أوتوا من قوة عسكرية ومالية وغريها ، فأين                       
 .ان حكم اهللا فيهم وبيان املوقف منهم بصراحٍة ووضوٍح يهتدي به عامة الناس من تضليل احلكام اخلونة بي

 و  أين بيان وجوب الرباءة من الكافرين ووجوب حرم وقتاهلم والقعود هلم كل مرصد خاصة وأم قد صالوا على األراضـي واألنفـس                     
 . حتريض األمة على جهادهم وباألخص جهاد أئمة الكفر منهم ؛ أمريكا وحلفائها واألموال املسلمة بغياً وعدواناً فأين احلرمات 

 أين الكفر بالطاغوت وبيانه للناس وبيان حكم أهل الردة الذين خرجوا من الدين بالكلية ، وظاهروا الكفار وأصبحوا من حـزم ؛ مـن                
إن اهللا لن يسألك يوم القيامـة مل مل         : " ين الناس عن تكفريهم وترديد مقولة       حكام اجلزيرة العربية وأعوام ، فأين الكالم عليهم بدالً من ث          

أمل تعلموا قول اإلمام ادد الذي تفتخرون به وبني أكثركم وبني منهجه القويل والعملي بعد املشرقني حيث قال رمحه اهللا تعاىل                     " تكفرهم  
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، واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم  أسه ورأسه وهو شهادة أن ال إله إال اهللا      فاهللا اهللا يا إخواين متسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره          : ( 
، أو  واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو مل يكفرهم أو قال ما علي منهم            ،   إخوانكم ولو كانوا بعيدين   

، وفرض عليه الكفر م والرباءة منهم ولو كانوا إخوانـه            لفه اهللا م  ، بل ك   ، فقد كذب هذا على اهللا وافترى       قال ما كلفين اهللا م    
 ]٥٣: جمموعة رسائل يف التوحيد واإلميان [) ..، متسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم ال تشركون به شيئاً فاهللا اهللا. وأوالده

: " كويت بأنه مرتد ألنه قال أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم             أين ألتعجب من إصدار من يتسمى بالعلماء لدينا فتوى يف أمحد البغدادي بال            
، يف الوقت الذي يرفضون رفضاً شديداً احلديث عن كفر تركي احلمد الذي يسب الدين والذات اإلهليـة                  " فشل يف اإلصالح االجتماعي     

 ..!!بألفاظ شنيعة بل واألدهى من ذلك الذي  نصب نفسه مدافعاً عن هذا الزنديق الضال 
 ..!!أم أن السعودة مانع من موانع التكفري استحدثه هؤالء 

 مل يدخلوها ويسكنوا فيهـا      نأين واجب العلماء من تطهري جزيرة العرب من رجس الصليبيني الذي          
فحسب بل وجعلوها أرضاً عسكرية هلم ملئية باجلنود والعتاد العسكري لغزو بالد املسلمني ومحاية              

 ..إسرائيل من ااهدين 
 .. ن اُألول ين من يتغنون بأجماد الصحابة وااهدأي

 ..بتداع تباع ، وينهى عن االأين من يزعم اال
 ..أين العلماء الغيورون على األمة ودينها ، ال الساعون يف مصاحلهم الشخصية ، وشهوام النفسية 

م آنذاك مل يوقفه    إنَّ جحافل جيوش املغول أيام سقوط بغداد واكتساحهم بقاع شىت من بالد اإلسال            
دعاة يف املساجد يعظون يف الرقائق ، وال فقهاء يدرسون مسائل الفقـه ودقائقـه ، وال حمـدثون                   

فبغداد يوم دخول التتار ..كال بل كل هذه األصناف مادام قصاراها األقوال ال األفعال فلن تغين عن اإلسالم شيئاً .. يدرسون اإلسناد وعلله  
وذوي الشأن ولكنهم ملَّا أعرضوا عن أمر اهللا تعاىل باجلهاد والدفاع عن حياض الدين قتلوا شر واملكتبات العلمية قضاة إليها مليئة بالعلماء وال

 ..!!قتله ، بل ورميت كتبهم يف األار لتختلط بالدماء واملاء 
فسيد الشـهداء محـزة     .. ل كلمة احلق باحلكمة     أيها العلماء ال تزينوا قعودكم عن اجلهاد يف سبيل اهللا باملصلحة ، وتزينوا صمتكم عن قو               

 ..ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله 
أيها العلماء دونكم أمة اإلسالم اليت تنتقص من أطرافها ، فذودوا عنها بالفعال واألقوال ، فلرمبا كتب اهللا على أيـديكم نصـر اإلسـالم                         

ا قاتل التتار يف معركة عني جالوت ، ويف شيخ اإلسالم ابن تيمية ملا شارك يف وقعـة                  واملسلمني ولكم يف العز بن عبدالسالم أسوة حسنه مل        
 .فهؤالء حقاً هم العلماء الذين بعلمهم يعملون ولدينهم ينصرون ، وحلرمات املسلمني يدافعون .. شقحب وغريها جماهداً للتتار 

 : أيها العلماء إين أحذركم سخط اهللا وعذابه 
 ذَ الِإذْ أَخونَورتشا يم ناً قَِليالً فَِبئْسا ِبِه ثَمورتاشو وِرِهماَء ظُهرو ذُوهبفَن هونمكْتال تاِس وِللن هننيبلَت ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ِميثَاق لَّه  

املناط بكم ؛ فإن الدين ال حمالة منصور بغريكم كمـا           وأخربكم بأنكم يف الوقت الذي ختذلون فيه األمة ، وتعرضون عن الواجب الشرعي              
 يا أَيها الَِّذين آمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين                     : قال اهللا تعاىل    

ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض ةَ الِئٍم ذَِلكمافُونَ لَوخال يِبيِل اللَِّه وونَ ِفي ساِهدجي) ٥٤:املائدة ( 
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يكفينا ما مضى من زمان أن      أيها العلماء كفى غفلة عن اهللا والدار اآلخرة ، كفى سعياً وراء لذات الدنيا ، كفى ذالً وخنوعاً للطواغيت ،                     
 ..هون ، وعن ما أراد اهللا لنا من الواجبات منشغلون  تسرينا ، فبالوظائف الدنيوية الالدنيا هي اليت

فواهللا لزوال الدنيا وملذاا وفقد األهل واألوالد أهون على نفس املؤمن من أن تنتهك حرمة الدين وهو يف موقف املتفرج الذي ال حيـرك                        
 ..ساكناً 

مسعنا منكم قبل سنني أن علماء مصر وغريها من بالد املسلمني يفتون للحاكم مبا أراد ولو كان حترمي حـالل وحتليـل                ..يا علماء اجلزيرة    
 ..حرام ، فدار الزمان وأصبح علماء السلطان لدينا ال يشق هلم غبار يف هذا املضمار وال حول وال قوة إال باهللا 

ان والطالبان وأم ال ينكرون على أهل القبور ، بل وأخذ البعض منكم على بعض ااهدين العرب أـم ال                    مسعنا منكم احلديث عن األفغ    
ينكرون هناك على القبور ، فجاء اإلبتالء من اهللا لكم ليعلم صدقكم وغريتكم على ملَّة التوحيد فجاء الشرك ظاهراً من دعـاء لألمـوات                        

اس كلهم يف مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال نكري وال ناطق باحلق منكم فأينكم يـا                    وسب للصحابة على مرأى ومسمٍع من الن      
 ..١أهل العقيدة إن كنتم صادقني ، وأينكم يا أهل التوحيد إن كنتم صادقني 

 ولو بكلمة احلق يف حكمهم وحكـم     ستهزاء بالصاحلني من ِقبِل املنافقني واملرتدين ، الذين مل جيدوا من يوقفهم           فضالً عن سب الدين ، واال     
 ..فعجباً من حالكم ، ويا أسفى على علمكم ... أفعاهلم 

تكلمتم بالعقيدة نظرياً فلما جاء الواقع أحجمتم وصار ما تعلمونه الناس يف السابق حرباً على ورق ، وتكلمتم يف اجلهاد والسري واملغـازي                       
 ..ة الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليلفلما جاء الغزو اثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحليا

، فاهللا عز وجـل      إما حجة لكم أو حجة عليكم ، وهو إما عز لكم وفخار أو عار عليكم وشنار               :  يا أيها العلماء علمكم الذي مجعتموه       
 .. ليس بينه وبني أحٍد حسب وال نسب ، فأروا اهللا من أنفسكم ألمتكم خرياً 

إن أحجمتم عن اجلهاد وسكتم عن قول كلمة احلق ، فال تقولوا الباطل وال ختذلوا األمة وتثنوها عن اجلهاد يف سـبيل اهللا تعـاىل ، وال                            ف
 .تتعاونوا مع الطواغيت ضد ااهدين ، وال تضفوا الشرعية على مرتٍد حيكم بغري ما أنزل اهللا  ويوايل أعداء اهللا ويعينهم على املسلمني 

وإن تعجب فعجب قولُ بعض دعاة اإلصالح بأن طريق الصالح          : " م كالمي لكم مبا قاله شيخ ااهدين أسامة بن الدن حفظه اهللا             وأخت
إن كان لكم عذر يف القعود عن اجلهاد ، فهذا ال يبيح لكم             : والدفاع عن البالد والعباد مير بأبواب هؤالء احلكام املرتدين ، فأقول هلؤالء             

وا إىل الذين ظلموا فتحملوا أوزاركم وأوزار من تِضلّون ، فاتقوا اهللا يف أنفسكم ، واتقوا اهللا يف أمتكم ، وإن اهللا تعاىل غين عـن                         أن تركن 
عد املرُء يف أدىن طريِق      وَألنْ يق   ودوا لَو تدِهن فَيدِهنونَ     فَال تِطِع الْمكَذِِّبني   : مداهنتكم للطغاِة من أجِل دينه ، وقد قال سبحانه          

 "احلق خري له من أن يقف يف أعلى طريق الباطل 
 




                                                 
 .الدمج  وياليتهم بذلوا يف إنكار هذا الشرك العظيم معشار ما بذلوه يف إنكار ١
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ليس للمسلمني اليوم خليفة حيكمهم ، وال أمري مسلم يسوسهم ، فاحلكام املرتدون من العرب والعجم قد تسلّطوا علـى املسـلمني يف                       
 .  ، واهللا املستعان بالدهم كلّها

ال بد : إال أنّ قوماً خمذولني حياولون أن يلبسوا على الناس دينهم ،  فكلّما سعى ساٍع من املسلمني إىل أرٍض جياهد فيها أعداء اهللا قالوا له             
 .. فأضلّوا كثرياً وضلّوا عن سواء السبيل !! من إذن اإلمام 

 !قتل فإنه ميوت عاصياً غري شهيٍدف) الطاغوت طبعاً ( م أنّ من خرج للجهاد اليوم بغري إذن إمامه ومنهم من يتفنن يف االفتراء على اهللا فيزع
  وجهادهم من أوجب الواجبـات       وهذا من أبطل األباطيل ، فإن هؤالء احلكّام الذين يشترط اجلهلة إذم أعداٌء هللا ورسوله                

 !، أم كيف يستأذنون يف جهاد أسيادهم من الكفار اليهود أو النصارى  ؟!   ؟بعد توحيد اهللا تعاىل ، فكيف يستأذنون يف جهادنا هلم
 .  فمن وجب عليه اجلهاد من املسلمني اليوم مل جيب عليه استئذان الطاغوت الذي يسمى يف بلده باإلمام زوراً وتاناً 

 اهللا أن يكون يف حق هؤالء الطواغيت وأمثاهلم وما ذكره السلف والفقهاء رمحهم اهللا من وجوب استئذان اإلمام يف اجلهاد فمعاذ      
، وإمنا هو يف حق اإلمام املسلم الذي لزمت طاعته ، ووجبت بيعته ، فاألصل حينئٍذ وجوب استئذانه يف اجلهاد ملا يف ذلك من اإلعانـة                          

 النساء   أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم         يا أَيها الَِّذين آمنواْ    : على حتقيق مقاصد اإلمامة اليت أرادها الشرع ، قال تعاىل           
قال ابن تيمية رمحه اهللا تعليقـاً  "  لَا يِحلُّ ِلثَلَاثٍَة يكُونونَ ِبفَلَاِة ِمن الْأَرِض إلَّا أَمروا علَيِهم أَحدهم" :   وهذا عام يف كلّ أمر ، قال   ٥٩/

َأَوجب صلى اهللا عليه وسلم تأِْمري الْواِحِد ِفي اِلاجِتماِع الْقَِليِل الْعاِرِض ِفي السفَِر تنِبيها ِبذَِلك علَـى سـاِئِر أَنـواِع                     : احلديث  على هذا   
وكَذَِلك ساِئر ما أَوجبه ِمن الِْجهاِد      . نكَِر ولَا يِتم ذَِلك إلَّا ِبقُوِة وِإمارٍة        وِلأَنَّ اللَّه تعالَى أَوجب الْأَمر ِبالْمعروِف والنهي عن الْم        . اِلاجِتماِع  

 وأمر اجلهاد أوىل وأوجب بأن ينصب       ١)رِة  وِإقَامِة الْحدوِد لَا تِتم إلَّا ِبالْقُوِة والِْإما      . والْعدِل وِإقَامِة الْحج والْجمِع والْأَعياِد ونصِر الْمظْلُوِم        
ويلْزم الرِعيـةَ   ، أَمر الِْجهاِد موكُولٌ إلَى الِْإماِم واجِتهاِدِه       وَ: ( له أمري تلزم طاعته ، ويستأذن يف تفاصيل اجلهاد ، قال ابن قدامة رمحه اهللا                

ذَِلك ِمن اهرا يِفيم هت٢ )طَاع  
 :ن إذن اإلمام ال يشترط وال جيب يف حاالت ، منها  ومع ذلك فإ

جعفر وزيد وابـن رواحـة   ( إذا  تعذّر استئذان اإلمام إما لبعد املسافة كما حصل يف غزوة مؤتة ملا استشهد األمراء الثالثة   -١
ك إذا خِشي فـوات       ، وكذل   إذ توىل اإلمارة خالد بن الوليد رضي اهللا عنه من غري استئذاٍن من النيب               ) رضي اهللا عنهم    

العدو مل يلزم استئذان اإلمام كما حصل من سلمة بن األكوع حني أغارت غطفان على إبل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم                       
 .فقاتلهم سلمة رضي اهللا عنه لوحده حىت استنقذ اإلبل دون إذن من النيب صلى اهللا عليه وسلم، والقصة يف صحيح مسلم 

                                                 
 ٢٨/٣٩١جمموع الفتاوى  - ١
 ٧٤٢٣-٩املغين  -٢
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فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللّـِه الَ تكَلَّـف ِإالَّ         : هاد خوفاً أو جبناً أو انشغاالً مبلذّاته وشهواته ، قال تعاىل            إذا ترك اإلمام املسلم اجل     -٢
كفْسن ١  )الكفر وحده إن قدر  مع اإلمام ويغزو املرء أهلىكما يغز: ( حزم  قال ابن ٨٤/ النساء 

جل إذن اإلمام ، أما إذا عدم اإلمام كما هو احلال اليوم حيث ال يوجد إمـام                 ففي مثل هذه احلاالت ال جيوز ترك اجلهاد الواجب أل         
 من البالد ، واهللا املستعان فال يعطّل اجلهاد انتظاراً لوجود اإلمام ، وال يعلّق اجلهاد بإذن هؤالء احلكام الطواغيت بل يقوم    مسلم حيكم بلداً  

وجب عليهم أن يؤمروا أمرياً تلزمهم طاعته       ) اجلهاد يف سبيل اهللا     ( ةٌ على هذا اهلدف     كلُ مسلٍم مبا يقدر عليه من اجلهاد فإن اجتمع مجاع         
بأي كتاب ، أم بأيـة  : (  على من اشترط اإلمام يف اجلهادواستئذانه على التفصيل السابق ، قال الشخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا رداً 

من الفرية على الدين ، والعدول عن سبيل املؤمنني ، واألدلة على إبطال هذا القول أشهر       هذا  ! حجة أن اجلهاد ال جيب إالّ مع إمام متبع ؟         
العرب واألدلة على بطالن ما ألفّته ، كثري يف الكتـاب  ... من أن تذكر ، من ذلك عموم األمر باجلهاد ، والترغيب فيه ، والوعيد يف تركه            

األدلة واآلثار ، ال تكاد ختفى على البليد ، إذا علم بقصة أيب بصري ، ملا جـاء مهـاجراً   والسنة ، والسري ، واألخبار ، وأقوال أهل العلم ب        
فطلبت قريش من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرده إليهم ، بالشرط الذي كان بينهم يف صلح احلديبية ، فانفلت منهم حني قتـل                          

ويل أمه مسعر حرب لو كان معه       :  " مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         املشركني ، اللذين أتيا يف طلبه ، فرجع إىل الساحل ملّا            
 يأخذ ويقتل ، فاستقل حبرم دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألم كانوا معه يف   – إذا أقبلت من الشام      –فتعرض لعري قريش    " غريه  
طأمت يف قتال قريش ألنكم لستم مع إمام ؟ سبحان اهللا مـا أعظـم          فهل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخ         – القصة بطوهلا    –صلح  

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والـذي       : ( مضرة اجلهل على أهله ؟ عياذاً باهللا من معارضة احلق باجلهل والباطل ، قال اهللا تعاىل                 
 .هـ واحلمد هللا رب العاملني . ا٢)أوحينا إليك 



                                                 
 ٩٢٩ -٥احمللى  -٣

 الدرر السنية   - ٤

 

 
] إن اهللا    ، وال خناف من وعود بوش وأمريكـا        نا نتمسك بوعد اهللا ونثق به     إن ،

، فـنحن مسـتمرون يف       نا عليه وعدنا بالنصر والتمكني إذا متسكنا بدينه وتوكل      
ونطمئن . جهاد أمريكا وكل الغزاة ، متوكلني على اهللا صابرين ألمر اهللا واثقني به

، وأن النصر آت وأن تفريج اهللا  املسلمني يف كل مكان أننا على العهد مستمرون    
، وبعد التوكل على اهللا تعاىل فإننا ال نستغين عـن دعـم              على املسلمني قريب  

 ]. وقوفهم معنا بكل سبيلاملسلمني و
أمير المؤمنين المال محمد عمر حفظه اهللا 
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 :لقاء مع ااهد 

حفظه اهللا
 

 : الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 
ـ    الرحمن الدخيل    التقت صوت الجهاد بالمجاهد القائد فيصل بن عبد          األخيرة  ٢٦أحد المطلوبين ضمن قائمة ال

في حوار موجز سريع على ما       وهو اآلن معنا     يبيين والمرتدين في جزيرة العرب    من اهللا عليه بقتال الصل    وقد  
  ...سمح به وقته حفظه اهللا 

 

  نريد أن تعرف بنفسك من حيث االسم والنشأة ؟ 
 : حبه وبعد بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وص

 فيصل بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الدخيل ، نشأت يف مدينة الدرعية ، وهللا احلمد نشأت يف كنف والدين صاحلني وحرصوا علي                      : االسم
من ناحية التربية مثل الدراسة يف حلقات حتفيظ القرآن ولكن طبيعة الشباب املراهق كانت متيل إىل العبث واللهو ، ولكن بعد مدة مـن                        

 . بعد هداييت وبعد التزامي سلكت طريق اجلهاد فوراً وهللا احلمد وأنا لزمن وهللا احلمد هدانا اهللا عز وجل لطريق الدين وإىل طريق اجلهاد ا

 متى كانت بداية تعلقكم بالجهاد ومتى ذهبتم إلى أفغانستان ؟
ومل أكـن    –ن اهللا مرةً من املرات كنا جالسني يف أحد االس           كنت متعلقاً باجلهاد من قبل االلتزام ، وسبحا       ... احلمد هللا رب العاملني     

 ومعي شباب أسأل اهللا أن يتوب علينا وعليهم وأسأل اهللا أن يهدينا وأن يهديهم ، فعرضت قناةُ اجلزيرة مقابلةً خلطّـاب                      –ملتزماً حينها   
مظهره بالسالح والعتاد واإلخوة جبانبه ، مث بعد ذلك عرضوا          وكان  ،  رمحه اهللا ، وكان يتكلم فيها عن القتال يف الشيشان ويهدد الروس             

                 م   مقاطع ألحوال املسلمني يف الشيشان وعرضوا صور النساء واألطفال وقد قطعتهم الصواريخ والشظايا ، فسبحان اهللا كل الس مع أ
 إىل مىت نظل كذا ؟ وإىل مىت كذا ؟ فعزمت أنا واثنني وعلى أمور ال يعلم ا إال اهللا لكن كلهم تعاطفوا ، فأخذنا نتكلممل يكونوا مهتدين 

أسـأل اهللا أن يتقبلـه يف عـداد    أمحد الدخيل الشيخ  وهو -لشيشان ا تسبب يف إخراجنا إىل   من الشباب أن نذهب ألحد اإلخوة لكي ي       
ا له فاستغرب عندما رآين يف بيته كثرياً ،          فسبحان اهللا كان قدمياً يرغب أن أزوره كثرياً ولكن اإلنسان كان الهياً وقتها ، ذهبن               -الشهداء  

رائحـة الـدخان   ..!! ، استغرب !! حنن أتينا لك لكي تدلنا على الطريق ، وباختصار نريد الذهاب إىل الشيشان : فبادرته بالسؤال قائالً  
ك طريق ، لكن اجلهاد يف الشيشـان        إن شاء اهللا هنا   : ، واالثنني اللذين معي يعرفهم ، فقال        ! مازالت فينا ومع ذلك تريدون الشيشان ؟؟      

يريد صدقاً يف العزمية ، ويتطلب إمياناً راسخاً يف القلب ، وهللا احلمد أخذَنا بالتدريج ونصحنا ، والتزمنا بعد ذلك تقريباً بست شهور ، مث                         
لنكمل اجلهاد ضد الصليبيني    ، مث عدنا إىل جزيرة العرب       شهر  أشهر أو عشرة    أ سبتمر بتسعة    ١١خرجت ألفغانستان تقريباً قبل ضربات      

 . واملرتدين 
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 جهاد الصليبين على أرض جزيرة العرب أرض محمد صـلى  نولكن ماهي الدوافع التي جعلتكم تبدأو   
  .اهللا عليه وسلم ؟

" أخرجوا املشركني من جزيرة العرب    : " أول دافع هو دافع إتباع أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             
وجزيرة العرب هي مهبط الوحي ، وقد تكلم أهل         " د والنصارى من جزيرة العرب      أخرجوا اليهو " أو  

أن الصليبني أو املشركني ال ميكثون يف جزيرة العرب أكثر من ثالث ، واآلن حنن نرى يوميـاً                  : العلم  
 الصليبني أمام أعيننا يف الشوارع بل إن احلكومة العملية تكرمهم وتصرف هلم الرواتب الكثرية وأبنـاء               

  !! سألون الناس يف الشوارع طلباً للقمة العيشاملسلمني ي
ن هؤالء ما تركوا أحـداً يف       يبيووالصل!! لصليبون معززون مكرمون  وأبناء املسلمني مذلولون وهؤالء ا    

حاله ، سواء بتدخل مباشر منهم أو من الطواغيت حكام املسلمني يف مجيع أحناء العـامل ، انتـهكوا                   
 . لوا األراضي وسفكوا الدماء ، فلم يراعوا شيئاً أبداً أعراض املسلمني واستح

ن هؤالء تركوا اجلهاد فأذهلم اهللا سبحانه وتعاىل فصاروا عند الطواغيت أو عنـد الصـليبيني                وواملسلم
 وجزيرة العـرب ،     كالغنم بل إن الغنم عند الصليبيني أغلى منا ، ولكن وهللا احلمد من اهللا سبحانه وتعاىل علينا باجلهاد يف أرض احلرمني                    

هذه نعمة كبرية وهذا فضل من اهللا سبحانه وتعاىل وواهللا الذي ال إله إال هو أنه شرف لنا أن نقاتل على هذه األرض وحنن نفتخر أن اهللا                           
 . ا  بنا وال يستبدلسبحانه وتعاىل من علينا بذلك ، وأسأل اهللا أن ال حيرمنا وأن يثبتنا وأن ال يفتنا وأن ال جيعلنا ممن يبدل وأن يستعملن

ال يخفى عليكم أن البعض يصف المجاهدين بأنهم خوارج ، ما رأيك بهذا القول أو بمن يقول هـذا                    
 .الكالم ؟ وهل المجاهدين على أرض الجزيرة فعالً خوارج ؟

ن واموه تاناً وزوراً ، واإلخوان كاه: ن بأنه ساحر وقالوا     و عليه وسلم وصفه الكفار واملشرك     حممد صلى اهللا  ... احلمد هللا رب العاملني     
يف جزيرة العرب وهللا احلمد يتبعون الدليل ويتبعون القرآن والسنة وهدي حممد صلى اهللا عليه وسلم ، واخلوارج عِرف عنهم أم يقتلون                      

خواننا الذين جياهدون ، ويسجنون  أهل األوثان ، والذي ينطبق عليه هذا الوصف هو دولة آل سلول ، فهم يقتلون إ     ويدعونَأهل اإلسالم   
إخواننا الذين ينكرون يف املدينة على عبدِة القبور واألوثان ، وحيمون الرافضة الذين يأتون ويعبدون القبور يف البقيع وغريه من األمـاكن                      

 .وحيمون أهل األوثان من املشركني وغري ذلك ، فهؤالء هم اخلوارج 
اخل ، ولكـن    ..أو..هم بأم ال يقاتلون انطالقاً من هوى أو ضالل أو من أجل دنيا أو مال أو               ؤهلم أعدا واحلمد هللا أن ااهدين قد شهد       

ر عقيدم قبل أن نقاتلهم ، فهذا بإذن اهللا بعيـد           إن هؤالء يقاتلون عن عقيدة وعن دين ، فال بد أن نغي           :  صحفهم    يف شهدوا هلم فقالوا  
عليهم بعم  السماء ولن تطاله أيديهمدبإذن اهللا ونسأل اهللا الثبات ، وأسأل اهللا أن ميكننا من رقا  . 

ما صلة القرابة بينك وبين الشيخ أبو ناصر أحمد الدخيل رحمه اهللا وتقبله ؟ وكيف كان تلقيك خبـر                   
  .استشهاده ؟ 

هتدينا وعرفنا هذا الطريق على يده أو عـن         الشيخ أمحد بن ناصر الدخيل هو من أبناء عمي ، واحلمد هللا حنن ا             ... احلمد هللا رب العاملني     
 .طريقه فأسأل اهللا أن ال حيرمه األجر وأسأل اهللا أن يتقبله وأن يلحقنا به وجيمعنا معه يف جنات النعيم 
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ين فرحت عندما تلقيت خرب استشهاده واهللا الذي ال إله إال هو أ: فأقول ] كيف تلقيت خرب استشهاده   [وبالنسبة للجزء الثاين من السؤال      
، وواهللا الذي  ال إله " ويتخذ منكم شهداء " فرحاً ال يعلم به إال اهللا عز وجل ، ألن هذه الشهادة اصطفاء من اهللا سبحانه وتعاىل واتخاذ           

ىن بإذن اهللا    اليوم قبل غٍد مما يرى من املعاصي والفساد والفجور يف هذه األرض ولكن الواحد يتم                شهيداً إال هو الواحد أنه يتمىن أنه يقتل      
، ولكن ما يغنب اإلنسان أن هؤالء األخيار قـد           الشهداء   وأن ال يفنت بعد هؤالء    بعد أن يثخن يف األعداء      عز وجل أن يرزقه اهللا الشهادة       

كي الدندين قتلهم هؤالء األجناس املرتدون ، فنسأل اهللا أن يوفقنا لألخذ بدماء إخواننا كالشيخ يوسف العيريي والشيخ أبو ناصر وأخونا تر
 . ومجيع إخوتنا ، ومجيع دماء إخواننا املسلمني يف املعمورة واحلمد هللا رب العاملني

ما رأيكم في التهديدات التي يطلقها بعض طواغيت الردة هل تجد أنها تؤثر على نفسيات المجاهدين                
 .في أرض  الجزيرة ؟

              لقـاءهم قبـل لقـاء       فضلوندون هلم ويقعدون هلم كل مرصد و ي       اهدين يترص ال ، واهللا الذي ال إله إال هو ليس هلا أي تأثري ، ألن ا 
الصليبيني ، ولكن سياسة العمل اليت اختذها اإلخوة تقتضي البدء بالصليبيني ، فسمعاً وطاعة هلم ، ولكن أسأل اهللا أن ال حيرمنـا قتلـهم                         

 . وأسأل اهللا أن ميكننا من رقام 

لماذا قررت عدم تسليم نفسـك ؟ ولمـاذا         : يورده البعض وهو قولهم     يجرنا هذا السؤال إلى تساؤل قد        
  .اخترت قتال أفراد وضباط المباحث إذا أرادوا القبض عليك ؟ 

بعدما أتيت من أفغانستان إىل هذه األرض ؛ سحب جوازي على احلدود بعدها بشهر طُلبـت فاختفيـت أو                   ... احلمد هللا رب العاملني     
 ال خيتفي اإلنسان فقط بل إن الواحد إذا اختفى خيدم دين اهللا سبحانه وتعاىل ، وهؤالء حىت لو أتوك وأنت ما                      تواريت ، وكانت النية أن    

لو كان موحداً لقاتلته ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم          ! طُِلبت وال عليك شيء فلك أن تقاتلهم ، فما بالك مبرتٍد مثل رجال املباحث ؟              
فهذا من أجل املال فما بالك إذا أراد أن يفتنك يف دينـك ويسـلمك هلـؤالء الصـليبيني أو     " و شهيد   من مات دون ماله فه    : " يقول  

الطواغيت أو مينعك من قتاهلم ؟؟ ، وأود أن أوضح أمراً هاماً وهو أننا ليس فقط نقاتلهم إذا أتوا لكي يقبضوا علينا ، بل بـإذن اهللا عـز                   
ا نقتلهم يف بيوم ويف غرف نومهم ، وأسأل اهللا عز وجل أن ميكننا من فك أسر إخواننـا                   أنن: وجل الذي نفكر فيه ونستعد له ونريده        

 .  ااهدين يف سجون آل سلول ، فأسأل اهللا أن ميكننا منهم ااملأسورين ، وال خيفى على اجلميع ماذا يعمل ضباط املباحث بإخوانن

 .؟ ؟ ومن الجهاد في الجزيرة خصوصاًاً أيوب في موقف العلماء من الجهاد عمومي أخينا أب ما رأي
موقف العلماء من اجلهاد عموماً ؛ بصراحة العلماء هم أول من خذل اجلهاد وااهدين ليس فقط يف جزيـرة                   ... احلمد هللا رب العاملني     

 توجهات معينـة إمـا   العرب بل حىت خارج جزيرة العرب إال من رحم ريب وهم قلة ، فتجد بعض الذين ينصرون اجلهاد وااهدين هلم             
أنا ال أعلم : لفلسطني أو جتد منهم للعراق أو جتد منهم للشيشان ، وإذا استفتيته أو سألته عن اجلهاد يف جزيرة العرب أخذ يؤول أو يقول 

ولكـن  عن الشيء هذا وهكذا ، فالعلماء هم أول من خذل ااهدين إال من رحم اهللا سبحانه وتعاىل وهم معدودون على األصـابع ،                        
العلماء بينوا أن الذي حيمل العلم وحيمل القرآن وحيمل حديث حممد صلى اهللا عليه وسلم بني أضلعه جيب عليه وجوباً ال جيب على غريه                        
من عامة املسلمني جيب عليه أن يصدع باحلق ويقارع الطواغيت ويهيئ األمة لقتال الكفار واملرتدين والصليبيني وإخراجهم من هذا الذل                    

وصلت األمة له ، شيخ اإلسالم ابن تيمة ما خيفاكم أنه كان يف أول اجليوش أو يف صدر اجليوش اليت تقاتل التتر ، وكان يفيت وخيرج الذي 

 



 

١٩

  

واإلمام أمحد بن حنبل مل خيـض       [ أمام اجليوش واملقاتلني ، والعز بن عبد السالم وغريه من العلماء مثل اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا ،                    
]  ، ولكنه صدع باحلق أمام املأمون يف فتنة خلق القرآن ،وهذا من أعظم اجلهاد فكلمة احلق عند السلطان اجلائر من أعظم اجلهاد                        املعارك

 . فليت العلماء اليوم قد جاهدوا يف سبيل اهللا من كفر باهللا أو ليتهم صدعوا بالتوحيد أمام هؤالء احلكام الطغاة 

ض الجزيرة وأفغانستان ما هي األمور التي تنصـح أن ينشـغل بهـا        بحكم تجربتكم الجهادية في أر     
 شباب اإلسالم اليوم ؟

ى اهللا عليـه وسـلم      أمور اجلهاد ، وتعلم فقه اجلهاد ، وإتباع هدي حممد صل          : األمور اليت أنصح أن ينشغل ا شباب اإلسالم اليوم هي           
وليرتعن اهللا من   : "   الدنيا ، و مصداقاً حلديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم          تباع الرجال ، والزهد يف الدنيا وترك ملذات       اوعدم التقليد و  

وهـذا  " صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن اهللا يف قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول اهللا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية املـوت                  
أوحاهلا  إىل الدنيا وغائص يف       راكن هو الشباب العاديني و   لىوليس ع  شباب اجلهاد    علىالذي نراه اآلن ، فتجد أن كثرياً من الناس يتكلم           

 . وملذاا
     وجلـأ إىل اهللا  هـا هه يف املوت ، لكن لو زهد يف الدنيا وتركسبحان اهللا حب الدنيا هذه الدنيئة كر 

 جتـد  وفكر يف هم األمة ألعانه اهللا على سلوك درب اجلهاد بإذن اهللا ، سبحان اهللا         ،  سبحانه وتعاىل   
من الناس من حيمل مهّه هو لكن ال حيمل هم األمة ، ولو فكر يف هم األمة دقيقةً واحدة لعلـم أن                      

 . األمة حمتاجةٌ له وألمثاله وحمتاجةٌ لألجيال القادمة ، أسأل اهللا أن يصلح شباب املسلمني 

 نود منك في ختام هذا اللقاء أن تبعث برسالٍة لمن رأى فيلم بدر الرياض               
 ...عجب به واقتنع بالحق الذي يحتويه وُأ

الذين رأوا بدر الرياض وغري بدر الرياض عليهم أن يتبعوا احلق ، ألنك إذا علمـت أن هـذا هـو                    
الشـيخ  الصواب فاملطلوب منك اإلتباع ، واملطلوب منك الفعل وليس املكلف مبقاتلة الصليبيني هو              

قاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال       ف" ، كلٌ مكلف    أبو هاجر أو زيد أو عبيد من الناس ، ال           أسامة أو   
: "  ممن رأى بدر الريـاض       املشايخ، فيجب على شباب األمة أن ينفروا ، وقد قال أحد            " نفسك  

وهذا على العسكر وغري العسكر ، فعلى الشـباب أن ينصـر إخوانـه              " احلجة قامت ببدر الرياض   
اتل يف سبيل اهللا ويطلب ما عنـد اهللا عسـى اهللا       ويلتحق بركب ااهدين ويترك الدنيا وملذاا ويق      

سبحانه وتعاىل أن يرد كيد هؤالء الكفار والصليبيني بفضله ، وأن مينت علينا بدحرهم ، ونسأل اهللا                 
نا حممد  أن يهدينا وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويرمحنا وأسأل اهللا أن جيمعنا مع إخواننا يف جنات النعيم هذا واهللا أعلم وصلى وسلم على سيد                       

 . وعلى آله وصحبه أمجعني 
 

شكر اهللا ألخينا فيصل الدخيل تجاوبه معنا ، واهللا نسأل أن يقر أعيننا جميعاً بنصـر مـن اهللا وفـتح لعبـاده                       
 .المؤمنين وإلى لقاء قادٍم بإذن اهللا تعالى مع أحد المجاهدين 
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معلم مهم يف إرشاد ااهدين وحتريضهم على املبادرة يف أعمال اجلهاد ) فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك    : (  تعاىل   يف قوله  
  :فقَاِتلْ يف سِبيِل اهللا ال تكَلّف إالّ نفْسك : يعين بقوله جلّ ثناؤه: " ولو بصورة فردية قال الطربي رمحه اهللا يف تفسري اآلية 

(  ... وقاتلهم فيـه بنفسـك   ، وهو اإلسالم ،يف دينه الذي شرعه لك:  يعين ، يا حممد أعداء اهللا من أهل الشرك به يف سبيل اهللا      فجاهد
ـ (   ... وأنكر رسالتك   ، لعلّ اهللا أن يكف قتال من كفر باهللا وجحد وحدانيته         :  يقول  )عسى اللّه أنْ يكُف بأْس الِّذين كَفَروا       أش واللّه د

 فـإين    ،  فال تنكُلَن عن قتاهلم     ، واهللا أشد نكاية يف عدوه من أهل الكفر به منهم فيك يا حممد ويف أصحابك              :  يقول  )بأْسا وأشد تنِكيالً  
ال : أي : "، وقال البغوي رمحـه اهللا        " ألوهن كيدهم وأضعف بأسهم وأعلي احلق عليهم       ، راصدهم بالبأس والنكاية والتنكيل والعقوبة    

ـ ، وذكر السيوطي رمحه اهللا أثراً        " تدع جهاد العدو واالنتصار للمستضعفني من املؤمنني ولو وحدك ، فإن اهللا قد وعدك النصرة                هأخرج
 إن اهللا بعـث   ال: ؟ قال الرجل حيمل على املشركني أهو ممن ألقى بيده إىل التهلكة: قلت للرباء: أمحد وابن أيب حامت عن أيب إسحاق قال     

 .فقَاِتلْ يف سِبيِل اهللا ال تكَلّف إالّ نفْسك: وقال رسوله
، فعرب عنه بقولـه      ، وأوجبت عليه تبليغ املؤمنني األمر بالقتال وحتريضهم عليه         فاآلية أوجبت على الرسول صلى اهللا عليه وسلم القتال         " 

 ، ألنه إجياب القتال على الرسول      حريض لغري املخاطب  وهذا األسلوب طريق من طرق احلث والت      ) ال تكلف إال نفسك وحرض املؤمنني     (
 فهو أمر للقدوة مبا جيـب اقتـداء         فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احلياة الدنيا باآلخرة        : (، وقد علم إجيابه على مجيع املؤمنني بقوله         

 واملراد م هنـا كفـار مكـة،          ، تعارة للوعد هنا مس )  عسى( ـ، ف   وبني هلم علة األمر وهي رجاء كف بأس املشركني          ، الناس به فيه  
عة حسنة يكن له نصيب ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان اهللا على                امن يشفع شف  : ( وقوله   ...فاآليات يئة لفتح مكة   

 للرسول عليـه الصـالة    وهو بشارةال تكلف إال نفسك وحرض املؤمنني(  استئناف فيه معىن التذييل والتعليل لقوله    كل شيء مقيتا  
والسالم بأن جهاد ااهدين بدعوته يناله منه نصيب عظيم من األجر، فإن حتريضه إياهم وساطة م يف 

ويعلـم  . خريات عظيمة، فجاءت هذه اآلية ذا احلكم العام على عادة القرآن يف انتهاز فرص اإلرشاد              
فاعة احلسنة، وأن سعي املثبطني للناس مـن        من عمومها أن التحريض على القتال يف سبيل اهللا من الش          

   ١ "قبيل الشفاعة السيئة، فجاءت هذه اآلية إيذانا للفريقني حبالتهما
 فيا أهل اإلسالم دونكم أعداء اهللا من اليهود والنصارى واملرتدين ، أذيقوهم العذاب األليم يف الـدنيا                 

تم علينا أن جنتهد يف باب اجلهاد ، ونبادر         قبل أن يلقوا جزاءهم عند اهللا ، فضخامة الواجب الشرعي حت          
 ..فيه ونعمل على قدر استطاعتنا 

 تقيم هذه الشعرية العظيمة هو املطلب النفيس عند إمكانه ، وأما إذا تعـذّر أو  وإن االنضمام إىل مجاعةٍ 
وافقته تأخر فمن املسابقة إىل اخلريات أن جيتهد املسلم يف عمٍل يرضي به ربه ولو صغر وحيرص على م                 

                                                 
  التحریر والتنویر البن عاشور ، سورة النساء- ١
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تشتيت جهود األعداء وبعثرة قوم ونشاطهم يف تتبع مثل هذه العمليات ولو كانت صغرية              : السنة فيه وهو بذلك حيقق فوائد كثرية منها         
ب مـن  بالنسبة إىل العمليات النوعية اليت ال يقدر عليها غالباً إال اموعات املنظمة ، ومنها جترئة أهل اإلسالم على أهل الكفر ونزع الرع     

 .قلوم وسن السنن احلسنة يف هذا الباب العظيم  ، وقبل ذلك فيها إبراء الذمة وحتصيل األجر العظيم من اهللا جل جالله
 واألهداف اليت ميكن استهدافها يف هذا اال كثرية وسهلة حبمد اهللا قد يتركها بعض ااهدين املتمرسني انشغاالً مبا هو أعظم منها وأكثر       

 .ا ال يقِْدر عليه إال أمثاهلم نكاية مم
والنماذج اليت فقهت هذا األمر الشرعي مناذج مشجعة يف قدمي التأريخ وحديثه فهذا عمرو بن أمية الضمري رضي اهللا عنه يدخل غـاراً                       

 :وهو هارب من قريش فيسمع مشركاً ينشد 
 ولست أدين دين املسلمينا فلست مبسلم ما دمت حيا

واهللا أين ألرجو أن أقتلك فلما نام قمت إليه فقتلته شر قتلة قتلها أحد قط ، وهذا سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه                 : يفقلت يف نفس  : قال  
ملا خرج األسود العنسي املتنيب الكذاب وغلب على اليمن واستوىل عليها احتـال عليـه               يستنقذ إبل النيب صلى اهللا عليه وسلم وحده ، و         

  ويف الزمن املتأخر قام خالـد اإلسـالمبويل     ،١ أنصاره يف الظاهر ـ حىت قتله، وذلك يف حياة النيب  فَيروز الديلمي ـ وكان من  
 م باجتهاد شخصي ومتويل ذايت ، وقام أحد الغيورين من الشجعان            ١٩٨٠وثالثة من رفاقه أو أربعة باغتيال الطاغوت أنور السادات عام           

سجن وأعدم وكان رأى النيب صلى اهللا عليه        مث    فقتل منهم  وب اجلزيرة وأطلق النار على ساكنيه     باقتحام جممع صلييب يف جن    قبل عام تقريباً    
ـ اً مقيم ، وقتل سامي اللهييب رمحه اهللا   غداً فاستشهد يوم اخلميس صائماً    ستفطر عندنا   : وسلم قبل إعدامه بيوم يقول له         يـدعى  اً أمريكي

ىل مستشفى القاعـدة    إ نقل فوراً ف ه يف بطنه  أصاب  حيث ) يف املنطقة الشرقية     (نة اجلبيل   يف قاعدة امللك فهد البحرية يف مدي       جورج بيبولز 
      .يام من احلادثأتويف بعد عدة والبحرية 

 إنّ العمل املنظّم واجلماعي خري وبركة ، وأكثر نفعاً وتأثرياً فإذا قدر ااهد على أن جيمع حوله من إخوانه على الطريق من يقدر معهـم                     
ل اهللا ال يكلف إال نفسه مع احلـرص علـى أن            بيى قتال الكفار فليعمل وال يتردد وإن مل يتيسر له ذلك فليجاهد وحده وليقاتل يف س               عل

يكون عمله خالصاً لوجه اهللا موافقاً لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم وأن يراعي احلكمة يف اختيار األهـداف والتوقيـت واملكـان                
الً وإغاظة ، وميكن أن يستفيد ااهد مما        مستفيداً من جتربة إخوانه اهدين حماكياً أعماهلم ليكون عمله أعظم إثخاناً يف العدو وأكثر تنكي              

حلازم املدين والذي نشره مركز الدراسـات  ) هكذا نرى اجلهاد ونريده ( كتب يف هذا الباب من قبل أهل اخلربة من ااهدين ككتاب              
 وكتاب آخر مفيد جـداً هـو   ،والبحوث اإلسالمية كما سيجد يف معسكر البتار الذي يصدره موقع صوت اجلهاد ما يفيده إن شاء اهللا      

 . أليب جندل األزدي ) حتريض ااهدين األبطال على إحياء سنة االغتيال ( كتاب 
فيا أيها املؤمنون اغتنموا حياتكم قبل املمات وانتهزوا الفرص قبل الفوات وقاتلو يف سبيل اهللا من كفر باهللا وقدموا ألنفسكم خرياً فـإنكم   

 : تم الفالح املبني وفزمت الفوز العظيم فأنتم بني خيارات راحبة ومكاسب ثابتة فإما النصر وإما الشهادةإذا سلكتم هذا الطريق أفلح
 
 فَس ِلبغي لْ أَوقْتِبيِل اللَِّه فَيقَاِتلْ ِفي سي نمِة وا ِبالْآِخريناةَ الديونَ الْحرشي ِبيِل اللَِّه الَِّذينقَاِتلْ ِفي سِظيماًفَلْيراً عِتيِه أَجؤن فو  

                                                 
 ٣١٠ ـ ٣٠٧ / ٦البدایة والنهایة البن كثیر  - ١
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ــهم    ــومي وغفلتــ ــت يف قــ إذا تأملــ
 أقــول كيــف يــروم القــوم رفعتــهم     

ــم مجـــع أمـــوالٍ    وبغيتـــهم  ومههـ
  يـــؤرقهم هـــم وجـــل قـــومي ال 

بـــين قـــومي مثلمـــة هنـــا ســـيوف  
ــربٍ    ــوم يف ط ــباب الق ــيش ش ــا يع   هن
ــرف     ــاهلم ت ــومي ح ــل ق ــرى ج ــا ت  هن

وأنديــــةٌهنــــا تقــــام مباريــــات   
ــا ي ــهنـ ــريشـ ــه د قصـ ــل لـ   ال مثيـ

ــةً  ــذياع أغنيـ ــن املـ ــذاع مـ ــا يـ   هنـ
    هنــا الرجــال ألجــل املــال ســعيهم  

ــد    ــواق غ ــى األس ــاء عل ــا النس  وا هن
ــغالً     ــاب منش ــل باأللع ــرى الطف ــا ت  هن
  مشـــاهد كلـــها للحـــزن باعثـــةٌ   
ــوم    ــومي وخنـ ــن قـ ــأل عـ  إين ألسـ

ــتمأال ــي   ضـ ــدين لكـ ــحق املعتـ   لسـ
ــه    ــت ب ــي فبح ــذي دار يف نفس ــذا ال  ه

 

 ــيس ــي أحاســ ــار دارت بنفســ   وأفكــ
 وليلــــهم مل يــــزل دف ومزمــــار   

عـــيشومـــا للـــدين تـــذكار  رغيـــد  
ــل أح   ــم الطف ــدس ه ــرى الق ــار ويف ث  ج

ــار   ــمري بتـ ــدوس يف كشـ ــيف هنـ  وسـ
  القـــوم أـــار  ءدمـــاالعـــراق ويف 

 وإخــــــوة الــــــدين ال أرض وال دار
ــدار     ــاألعراض غـ ــب بـ ــاك يلعـ  هنـ

علـــى األحبـــاب ينـــهارهنـــاك بيـــت  
  إنـــذار هنـــاك يســـمع للغـــاراتِ  

ــار     ــل اهللا أعمـ ــت ألجـ ــاك بيعـ  هنـ
 هنـــاك تســـىب ومـــا لألخـــت أنصـــار 

  علـــى األنقـــاض حمتـــار هنـــاك طفـــلٌ
ــرار   ويف امل ــث وأســ ــي أحاديــ  آســ

 أيـــن احلميـــة فاألعـــداء قـــد جـــاروا
ــار    ــزي والع ــى اخل ــدور وميح ــفي الص  تش
 فرمبـــا أيقظـــت للمجـــد أشـــعار   
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 عبداهللا بن حممد الرشود: بقلم الشيخ  

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ال يلتزمون تركها وإذا اهم عنها  أطاعوه : أي ، إال أن ينهاهم عنها سلطام      ،  عامتهم ال حيرمون دماء املسلمني وأمواهلم        وكذلك أيضاً 

وال ، ن الصالة وال من الزكاة وال من احلج وال غـري ذلـك              ال م ، ال يلتزمون أداء الواجبات     وعامتهم   ، ١لكونه سلطاناً ال مبجرد الدين    
 وهو ، الشيزبرونبينهم حبكم اهللا بل حيكمون بأوضاع هلم توافق اإلسالم تارة وختالفه أخرى ، وإمنا امللتزم لشرائع اإلسالم          يلتزمون احلكم   

                                                 
 زال الشيخ رمحه اهللا يتحدث عن كفريات التتار حكومتهم وعسكرهم املرتكبني لنواقض أخرجتهم من اإلسالم ومنها عدم حتـرمي                    ال) ١

وال املسلمني على ضوء أنظمة  سالطينهم وسياسام الطاغوتية فمـا           لشرع وإمنا يتعاملون مع دماء وأم     دماء املسلمني وأمواهلم مبقتضى ا    
موه وامتنعوا عنه وما أمرهم به اقترفوه واستباحوه وإن كانت تلك األوامر والنواهي السلطانية أحكاماً طاغوتية ال                 حرم عليهم سلطام حر   

  والذين يبذلون دينهم     -وهذا يطابق متاماً حال جند آل سعود  وعسكرهم البائسني املضللني إال من رحم اهللا منهم                 ، بصلة   متت لإلسالم 
قوانني وأنظمة  ل جزيرة العرب الطاهرة     إخضاعواملصرين على   ، غيت آل سعود املتسلطني على العباد والبالد      ودنياهم يف سبيل إرضاء طوا    

 الغرب احملاربني هللا ورسوله صلى اهللا       ه طواغيت رضي بذلُ ولو خسروا يف سبيل ذلك شعبهم واقتصادهم وكل ما ي         ، طاغوت األمم املتحدة    
بني عن ملة إبراهيم أن أحدهم إذا ذكّر بـاهللا          عض عساكر آل سعود وشرطهم املستغفلني واملغي      بلغ جهل ب  من  والعجيب أنه   ، عليه وسلم   

وما  درى املسكني أنه     !! إمنا أنا عبد مأمور     : وذكّر خبطورة األعمال احملرمة اليت يرتكبوا يف سبيل طاعة طواغيت آل سعود بادرك وقال               
اجلاهل املستغفل عبوديته لغري اهللا وطاعته أوامر الطواغيت ولو كانت ضـد طاعـة اهللا    بكل بساطة يعلن     حيث. قال عذراً أقبح من فعل      

ورسوله عليه الصالة وسالم وهذا وريب من خذالن اهللا لبعض الناس الذين استكربوا عن توحيد اهللا والعبودية لـه فـابتالهم اهللا بالـذل                        
ن هؤالء الطواغيـت  أر هؤالء العسكر ب  ل وال قوة إال باهللا العلي العظيم وأذكِّ       وال حو ، والعبودية ألنذل خلق اهللا ممن ال عقل هلم وال دين           
وامسع كالم  ،  منكم ومن خدمتكم هلم يوم تعرضون مجيعاً على اهللا حفاة عراة غرالً              نلن ينفعونكم يف الدنيا وال يف اآلخرة بل و سيتربؤو         

 أن حتدث توبة قبـل  ب عليك حسرة وندامة وبؤساً وشقاء يوم القيامة إال     ربك أرحم الرامحني الذين يذكرك فيه بأن طاعتك هلؤالء ستنقل         
قال الذين استكربوا ،  يتحاجون يف النار فيقول الضعفاء للذين استكربوا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من الناروإذ: املمات 

وبرزوا ِللَِّه جِميعاً فَقَالَ الضعفَاُء ِللَِّذين استكْبروا ِإنا كُنا لَكُم تبعاً فَهلْ أَنـتم               : وقال تعاىل  ،   إنا كلٌّ فيها إن اهللا قد حكم بني العباد          
                ربص ا أَمنِزعا أَجنلَياٌء عوس اكُمنيدلَه ا اللَّهانده ٍء قَالُوا لَويش ذَاِب اللَِّه ِمنع ا ِمننونَ عنغِحيصٍ    مم ا ِمنا لَنا من    ا قُِضيطَانُ لَميقَالَ الشو

ـ                       لُوموِني ولُومِلي فَال ت متبجتفَاس كُمتوعلْطَاٍن ِإلَّا أَنْ دس ِمن كُملَيع ا كَانَ ِليمو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعو كُمدعو ِإنَّ اللَّه روا الْأَم
أَِليم ذَابع ملَه لُ ِإنَّ الظَّاِلِمنيقَب وِن ِمنمكْترا أَشِبم تي كَفَرِإن ِرِخيصِبم متا أَنمو ِرِخكُمصا ِبما أَنم كُمفُسأَن )٢٢:ابراهيم(.  
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 وقتال هذا الضرب واجب بإمجـاع       ١،وأما هؤالء فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه      ، الذي أظهر من شرائع اإلسالم ما استفاض عند الناس          
 فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين اإلسالم ال جيتمعان أبداً ،             ٢ ذلك من عرف دين اإلسالم وعرف حقيقة أمرهم          املسلمني وما يشك يف   

                                                 
مبا أنزل اهللا خالصاً من شوائب القـوانني واألنظمـة    احلكم بينهم  – حكومة وعسكراً    -ن عدم التزام التتار     مانظر ما ذكره الشيخ هنا       ١

ـ ون باإلنتساب لإلسالم واإلعتـزاز      جتده يوافق متاماً حال حكومة آل سعود وعسكرهم  الذين يتظاهر          ، والسياسات البشرية    ه نفاقـاً   ب
 زبـاالت أفكـار   فدة من   انني و بل على أسس قوا   ، يف حني ال يقيمون أنظمتهم وال رسومهم على أسس الشرع القومي            ، وتضليالً لألمة   

اليهود والنصارى مث يسموا بأمساء ختدع اجلهال والبسطاء كاألنظمة والتعليمات واللوائح وغري ذلك مما يستخفون به عقـول الـذين ال           
ناقضـة  يعلمون ولو عرضت أكثر تلك األوضاع اليت يقوم عليها نظام عسكرية آل سعود على هدي الكتاب والسنة لوجدته يف غايـة امل                   

ولكن سكوت مشائخ السوء بل واضفائهم الشرعية على حكومة آل سعود كذباً وزوراً هو الذي أضلّ كثرياً من                  ، ألصوهلما و تعاليمهما    
، يف األصل من حميب اخلري وإمنا أوبقهم يف رجس اخلطيئة تضليل أولئك املشائخ امللبسني املدلسـني                 قد يكون فيهم من هو      املساكني الذين   

وما دروا أنه ال حجة هلم يف ذلك وأنه لن ينفعهم تقليد مشـايخ            ،  أن إفتاء بعض املشايخ هلم سيكون حجة هلم بني يدي اهللا تعاىل              ظانني
باً ِمن دوِن   اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربا   :  ملا مسع قول اهللا جل وعال        –أال ترى أن عدي بن حامت رضي اهللا عنه          ، السوء عند اهللا شيئا   

قال مستشكالً حيث ظن اختاذهم أرباباً يعين   اللَِّه والْمِسيح ابن مريم وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا ِإلَهاً واِحداً ال ِإلَه ِإلَّا هو سبحانه عما يشِركُونَ
أليس حيرمون ما أحـل اهللا فتحرمونـه        : " قال صلى اهللا عليه وسلم      . إنا لسنا نعبدهم    : السجود هلم والركوع والذبح وغري ذلك فقال      

 .مذي وغريهم ررواه أمحد والت" فتلك عبادم " قال . بلى : قال " وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه ؟ 
ية اهللا عبادة هلم مـن      يف احلديث دليل على أن طاعة األحبار والرهبان يف معص         و: [ بن حسن آل الشيخ رمحه اهللا       قال الشيخ عبد الرمحن     

وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا ِإلَهاً واِحداً ال ِإلَه ِإلَّا هو سبحانه عمـا           لقوله تعاىل يف آخر اآلية    ، ومن الشرك األكرب الذي ال يغفره اهللا        ، دون اهللا   
يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه وِإنه لَِفسق وِإنَّ الشياِطني لَيوحونَ ِإلَى أَوِلياِئِهم ِليجاِدلُوكُم            وال تأْكُلُوا ِمما لَم       :ونظري ذلك قوله تعاىل       يشِركُونَ

ـ  قلَّدليل إذا خالف امل   وهذا قد وقع فيه كثري من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم ال              وِإنْ أَطَعتموهم ِإنكُم لَمشِركُونَ    ذا مـن   د وه
ا باألدلـة وال  أعلم من  هم: ويقول  ،  حيرم فعظمت الفتنة     واحلالة هذه يكره أو   ومنهم من يغلو يف ذلك ويعتقد أن األخذ بالدليل           ، الشرك

 وال ريب أن هذا كله من غربة اإلسالم كما قال شـيخنا رمحـه اهللا يف               ، ورمبا تفوهوا بذم من يعمل بالدليل       ، يأخذ بالدليل إال اتهد     
وعبادة األحبـار  ، لت إىل هذه الغاية فصارت عند األكثر عبادة الرهبان هي أفضل األعمال ويسموا والية          آفتغريت األحوال و  : املسائل  

 .انتهى كالمه رمحه اهللا وعبد باملعىن الثاين وهو من اجلاهلني، الصاحلني  ليس من ن تغريت احلال إىل أن عبد ممثَّ، هي العلم والفقه
ومن سخر نفسه جندياً هلم ضد ااهدين واجباً وجوباً عينياً علـى            عود  ما يؤكد ما ذكرته فيما مضى من أن قتال طواغيت آل س           هذا   ٢

 :  من األعذار الشرعية املبيحة للقعود كالعمى واملرض والعرج ، وال يشك يف وجوب ذلك إال أحد رجلني كل من خال
 . وصحابته األخيارل عليه رسول اهللا إما جاهل حبقيقة دين اإلسالم الذي قات .١
 .وإما رجل ال يعرف حقيقة أمرهم  .٢

ويف احلقيقة أن غالب من يعتذر بأنه من أحد هذين الرجلني غري معذور يف زماننا هذا وذلك لظهور العلم الشرعي وانتشاره ووجود مـن                
 من ال يريد معرفـة      إالّيف الغالب   وتية عرب وسائل كثرية ال جيهلها       يدعو للملّة احلنيفية وللتوحيد ارد من شوائب القوانني واألنظمة الطاغ         
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وإذا كان األكراد واألعراب وغريهم من أهل البوادي الذين ال يلتزمون شريعة اإلسالم جيب قتاهلم وإن مل يتعد ضررهم إىل أهل األمصار                      
 يف قتاله املسلك الشرعي من دعائهم إىل التزام شرائع اإلسالم إن مل تكن الدعوة إىل الشرائع قد بلغتهم فكيف ؤالء ؟ نعم جيب أن يسلك

 ١، كما كان الكافر احلريب يدعى أوالً إىل الشهادتني إن مل تكن الدعوة قد بلغته 


                                                                                                                                                                                  
احلق وال حتريه كأخ جلست معه ذات مرة وتناقشت معه يف كفر طواغيت آل سعود ففوجئت أنه يتورع عن تكفريهم ويتخـوف مـن               

هل تعرف  : ال يتفوه اإلنسان إال مبا يعلم ، فقلت له          الرباءة منهم ، وحيتج بأنه ال علم عنده يف املسألة حىت يتكلم به ، وأنعم به من عذر أ                  
إذاً يل إليك طلب واحد : فقلت له . ها فيأمسع عنها ولكين ال أقرأ  : شيئاً عن كتب الشيخ األسري أيب حممد املقدسي فك اهللا أسره ؟ فقال              

 نتناقش وإياك بعد ذلك يف مضمونه فما كان فيه          مث" الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية       " وهو أن تقرأ أحد كتب الشيخ النفيسة        
من حٍق يوافق الكتاب والسنة قبلناه وما كان فيه خالف ذلك رددناه وأنكرناه وحذرنا منه ، فأخذ األخ يتململ ويتضايق ويبدي عـدم                       

ان الذين حياولون صرف الناس عـن       استعداده لذلك ، شعرت حينها بأن ذلك التضايق من آثار تضليل أئمة اإلفتراء والتضليل يف هذا الزم                
علماء امللَّة وكتبهم ويلصقون م ما ليس فيهم لتنفري الناس عن مظان احلق ومواطنه فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، بينما ال ينفرون الناس وال                        

 اخلري ومنابع التوحيد سـنة      حيذروم من وسائل الفساد واإلفساد وقنوات التنصري وتضليل العباد عشر معشار ما ينفرون الناس عن طرق               
 .أعداء اهللا يف كل زماٍن ومكان 

 
 وخلفائـه  ال شك أن إقامة احلجة واجبة قبل إصدار احلكم على الفرد أو الطائفة ، ولكن إقامة احلجة تكون بطريقـة رسـول اهللا                     ١

 ليس بأصم وال أبكم أن احلجة قد قامت عليهم          الراشدين املهديني وهي ظاهرة يف كتب السنة والسري أما آل سعود اليوم فال يشك عاقل              
منذ عقود ، كيف وهم يعرفون معىن التوحيد جيداً، ويدركون معىن الوالء والرباء ، ويدعون ذلك ولكنهم ينقضون كـل مـا يقولـون            

ام احلجة عليهم إال قيـام      وخيالفون كلَّ ما يدعون إمعاناً يف أعمق أعماق الدجل واالستخفاف بعقول السذج ، ولو مل يأت من دالئل قي                  
ـ         مخٍس و اإلمام الداعية الصادع باحلق الشيخ عبدالرمحن الدوسري قبل أكثر من            هم عشرين سنة حيث دخل رمحه اهللا على طواغيتهم كل

 توفيقـاً  ق رمحـه اهللا فِّر وأبدى وأعاد وكشف هلم كثرياً من حقائق الشرع ومسائل التوحيد كما و   م وأخ دوقال احلق طرياً وأمر وى وق     
 : ربانياً يف كشف خمططات الغرب واملاسونية منهم وأطماعهم يف اإلطاحة بعقائد وأخالق وأراضي املسلمني ولكن 

 لقد أمسعت لو ناديت حياَ    ولكن الحياة ملن تنادي
وصل الشيخ يف إقامة احلجـة      ومازال بعض مؤلفاته وكثري من أشرطته تتداول بني كثري من الواعني فارجع إليها لترى إىل أي مستوى                     

ناهيك عن الشيخ األسري وليد السناين الـذي ال زال إىل            والصاحلني ،    رمحه اهللا رمحة واسعة ورفع مرتلته مع النبيني والصديقني والشهداء         
مللَّة احلنيفية وصدع   انه أعلن   أليف ظلمات سجون الطواغيت اليت خلت من املشركني واملرتدين ال لشيء إال             ين  ه الصغري ياليوم يقبع مع ابن   

 طغاة آل سعود ، فلقي جزاءه موفوراً عند أعداء الرساالت وأولياء عبدة الطاغوت كما أنَّ من أعظم من أقام                    ارتكبهابذكر النواقض اليت    
لتأصيل الراسخ مـا ال     املقدسي الذي أشرنا إليه آنفاً فإن يف كتبه ورسائله من العلم اجلم ، وا              احلجة من املعاصرين الشيخ األسري أبو حممد      

 .ينكره إال مكابر أو جاهل أو عميلٌ للطواغيت واهللا ويل املؤمنني نعم املوىل ونعم النصري 
 .وللكالم تتمة نكملها إن شاء اهللا يف الفصل القادم 
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  وتثري يفّ مكامن األشجاِن      ذكراك حاضرة ز كياين 
  مرت علي خواطر السلواِن      ملريرة كلما أجترع الغصص ا

  .  ، ويلهب نار األسى واألملمن الوجد ، ويبعثُ خفي الشوِقيثري كوا  عن عبد الرمحن بن منصور جبارة احلديث
 عن رجـلٍ  ؟ ماذا أكتب      ومضى يزجي إىل العلياء يف عزم ركابه       .. هذب الدين شبابه  :  ومباذا أسطر مدادي عن رجلٍ     ؟    مقايل أمباذا أبد 

ِشعوزخرفهاوركل هذه الفانية،  الباقية ق  ، ج مظاهرها  مجاهلاىوقد أتت إليه ختتال يف  أوأ  
ــاً شــهادةًعشــقت   فنســيت دني

لِّفيـــا ربـــاه بجنانـــاًغـــه  
 

 ــت ــام   طلب ــدنيا حط ــد فال   اخلل
 ــا الشــهداء أحيــاًء أقــاموا   

 

  مضى عندما ومضخـرج  ة ،    املبارك أفغانستانمواطن األبطال يف أرض     ، رحل إىل    أرض القفقاز إىل مصانع الرجال       سيوف اجلهاد يف     ت
 ..خالقـاً أمتسكا و  ،    للشاب املسلم  اً منوذج ةوكان يف اجلامع   - على أغلب ظين   - ةكان يدرس اهلندس  قد  و،  من كندا وفيها نشأ وتعلم      

 للصالة وإقامة اجلمعـة      ختصيص مكانٍ  ة طلبا من إدارة اجلامع    نأ هو وأخوه ة  عت وجوده يف تلك اجلام    اوكان من برك   ..  عقيدةً ومنهاجاً 
  .فكم لك من األجر يا أبا طلحة على إحياء سنة املصطفى صلوات ريب وسالمه عليه. فكان هلم ما أرادوا ، فيها

  بنفسه وماله   اهللا ديِنل نصراً  أفعاله تهصدق، و ظهر على سلوكه     و  اجلهاد قلبه  ملك عليه حب   ،  قبـل    للمجاهـدين   التربعـاتِ  كان جيمع
  . حلقنا بك غري خزايا وال مفتوننيأو ورفع درجتك يف عليني ، رمحك اهللا يا أبا طلحة ف كان مطارداًه حىت ولوخروجه للجهاد وبعد

 عدة الذل ش عيشي يستطع أن يع ملإىل أفغانستان ، فهو   أخرى    مرةً عاد فريضة احلج مث     ءداأليقارب السنة مث رجع       يف أفغانستان ما   مكث ي
 وكان األخ قـد     ، أحد األخوة    ةصابإإال بسبب   فيما بعد   ومل خيرج منها     ،    هاجر إليها  ضه اليت أر ، رجع إىل      من الناس  فئامالذي ارتضاه   

  . فك أسرهاهللا و  شفاه.. يستطيع معها احلركة بسهولة  الةًصابة بالغإأصيب 
ـ  ؛ ٢٠٠٢ املوافق ملايوهـ١٤٢٣من عام يف شهر ربيع األول   األسودعريِن سالِمإىل جزيرة اإلالبطل مث وصل   لياجلهـاد  ة مواصـل تم  ،

رِغوليومبديل امللة ،  أنوف أعداء األمةم .  
ث رسول حدي يتمثل ،  وحزمعزم ، هتماما ومهةٌ ، جتهادا وجد و يف العملإتقانٌ : فقام على املكتب خري قيام  ،    مكتب الوثائق  ه إلي وكلَأُ

 ) عمالً أن يتقنهإن اهللا حيب إذا عمل أحدكم : (اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
 يرسم البسمة على شفاه إخوانه ، كان خفيف الظل

 ..ة م اهلعايلة ، طويل القام
   ..اجلبني اءوضة ، مرتفع اهلام


 

 

 عبد الهادي القحطاني: بقلم 
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  .. األردان طاهر ، مشرق القسمات
  .. اجلانب ن لية ،سهل العريك

بتسامة الانه تزي اهتفارق حمي..  
      بـه   كان يدعو  عاًء د خرىاألوالفينة  علينا بني    وطاملا ردد  ،    رفيع ٍقلُوخ،  تواضع جم   ، وكل ذلك يف     يبخل على إخوانه مباله وعلمه       ال
 ، ستشهدا ويف طريقة بعليه ش ، ستعملهم اهللا يف اجلهادانه ممن أحنسبه واهللا حسيبه وال نزكيه على اهللا      ، و  ) ستعملنا يف طاعتك  الهم  لا (

  . أسكنه اهللا فسيح جناته
فبعـد   -  ااهدينِرس أُةوقد كان هذا األخ يقوم على كفال - نا األبطال يف جزيرة العربتخوإ أحد رِسبعد أن أُ  وكان من أعماله اجلليلة   

ـ و "ة عبد الرمحن جبار"خ املبارك هذا األ، ولكن بفضل اهللا مث جبهود لصلة ذه اُألسر   قطعت ا نا األخ   رِسأن أُ  جدهـذه الكفـاالت   ت 
  .طريقها لألسر

ـ      كثري ال كان رمحه اهللا    وقد   والذي اقتحم مع أخيه اهلاجري جزيرة فيلكـا        "  محزة الكوييت  "ذكرى لألخ الكوييت أنس الكندري املكىن ب
 ، وكان   ومن مث إىل أمريكا فك اهللا أسره       إىل دولة الكفر كندا      مانعة  السلطنة املرتد  الذي سلمته " حممد"  وأخيه ،    اهللا يف الشهداء   ماتقبله
مث  ،   ا ذنوبنا ندأقعإمنا  : ، ويقول    همل يعتصر قلب   واأل يف وجهه  إال وترى احلزن     خوة الذي مضوا على هذا الطريق     اإليذكر  إن يذكرمها و   ما

  : ائلوكأنه يتمثل قول الق ، واحلزن  ملؤها احلرقة واألسىيتنهد بكلماٍت
مضى الذين شغاف القلب يعشـقهم       

  وأسـى  وصرت حقل هشـيم غربـةً     
شوقي إليهم كلمـا هجسـت      واحر  

 

 

 من األحبـة مـن حـويل فـوا هلفـي           
ــِف   ــان واألس ــرر التحن ــاحين ش  جيت

 نفسـي ـم جمنونـة الكلـفِ       فنفسي  
 

 

  هنيئاً ..هنيئاً ..  هنيئاً.. ت بركب الرجال  طلحة لقد حلقاهنيئاً لك أب
  أيهــا البطــلُ  وداعــاً

ــدبت  ــد ن ــاع األرض ق  بق
  لئن نـاءت بنـا األجسـاد      

 ففــي الــدنيا تالقينــا   
 فنســأل ربنــا املــوىل   
ــرح    ــاك يف ف ــأن نلق  ب
 جبنـــات وروضـــات  
  ـــا احلـــور تنادينـــا

ــة    ــاب قاطب ــا األحب  
ــا   ــال أمتنـ ــا أبطـ  ـ

   إىلفيــا مــن قــد ســبقت

ــدمع املقـــلُ   ــدك تـ  لفقـ
ــك و ــتكى اافراق ــلُ ش  لطل

ــلُ   ــاألرواح تتصــ  فــ
ــلُ   ــا األم ــرى لن   ويف األخ

 ويف األســــحار نبتــــهلُ 
 بــدار مــا ــا ملــلُ    
ــلُ   ــار واحللـ ــا األـ  ـ
ــلُ   ــه مث ــا ل ــوت م   بص

ــلُ   ــحاب والرس ــذا األص  ك
ــهداءنا األولُ  ــا شــ  ــ
ــلُ  ــد ترحتـ ــان اخللـ  جنـ
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ــه  ــرت ب ــا ظف ــاً م  هنيئ
 

ــلُ  ــا البطـ ــاً أيهـ  هنيئـ
 

 

 ..أخينا البطل الشهيد عبد الرمحن والدة أحب أن أهنئ  ،  خنتم هذه السرية العطرةقبل أنو
وأىب الذل واهلوان والـرتول علـى حكـم          ،    يف سبيل اهللا   خدم دين اهللا وقدم روحه رخيصةً       جنيباً بطالً على أن أجنبت   هنيئاً لك يا أماه   

 . اً على اهللا أحد ال نزكي حنسبه كذلك و ، من بيوت اهللايف بيٍت.. يف أطهر البقاع  بإذن اهللا ، وداًيفلقي ربه شه ، الطاغوت
   اهللا فيِكفبارك ، ذن اهللاإ ربه شهيداً ب   يوالشد على يديه حىت لق     ،    معتزاً بأن كنِت أحد عوامل صموده       مفتخراً  ، دثين عنكِ حيولطاملا كان   

ءاهـا ،    ر يابرؤ خوةوقد حدثين أحد اإل    ،   اللهم آمني  ،    به يف جنات النعيم     ، ومجعكِ  اًيع شف لكيوجعله اهللا    ،   صفية واخلنساء   دةَيحف يا
 لت ؟ تقُ ما  أنت :فقال األخأمام وجوهنا ، "  رمحنعبد ال" كنا جالسني و: يقول 

 .  تلِْتقُ ما ، ال : قال عبد الرمحن
 ) .  تشعرون  وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياٌء والكن ال: ( فأبشري فاهللا عز وجل يقول يف حمكم الترتيل 

  . وكاتب هذه الكلمات، عائك  من د تنسيهفال
  .. د احملرابيشه رمحك اهللا يا
  ..شهيد احملراب لن ننساك يا

  ..  كفلتهالن تنساك األسر اليت
 .. علمك  منلن ينساك إخوتك الذي عاشوا معك وعلمتهم

 .. بإذن اهللا  لك األجر والثوابيئاًهن
 وداعــاً يــا شــهيد فعــش ســعيداً 

ــاً يف ج  ــاً هنيئ ــش عيش ــانفع  ن
 يـــا ربـــاه فامجعنـــا ســـوياًأ

 

 

 لعلــــي أن يقربنــــا التئــــام 
  ــقام ــب والسـ ــك املتاعـ  جتافيـ
   ــا املقــام بفــردوس يطيــب 

 

 . وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 

 


 

العزيمة الصادقة التي ال تنظر إلى انتقاد الناس ولومهم وعتبهم، ومنها :  منها ؛الجهاد يحتاج إلى صفات
 .السالح، ومنها حمل  ، ومنها الغلظة والشدة على الكافرين حب المؤمنين والذل لهم

يا أَيها الَِّذين آمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة                     :قال اهللا تعالى    
ال يِبيِل اللَِّه وونَ ِفي ساِهدجي لَى الْكَاِفِرينعِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض ةَ الِئٍم ذَِلكمافُونَ لَوخ  )٥٤:المائدة( 

 ١٣التآمر العاملي ص 
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سبق الكالم يف األعداد املاضية عن مخسة تساؤالت حول شرعية العمل  
د نتطرق إىل شبهة يوردها البعض سواء حبسن ومصلحته الشرعية ويف هذا العد

  :قصد أم بسوءه وهو 
هل قامت الحركة الجهادية بسبب التضييق والمطاردة       : التساؤل السادس   
 في بالد الحرمين؟

حقيقة هذا التساؤل ؛ تصور أن احلركة اجلهادية مل تقم من دوافع أساسية بـل               
احلكومة السلولية على اجلهـاد     كانت ردة فعٍل على احلملة الصليبية اليت تشنها         

واإلسالم عامة ، أو أنَّ احلملة على األقلّ دفعت احلركة اجلهادية للتخلـي عـن               
 .الشروط العسكرية الالزمة لبدء املعركة حتت الضغط السلويل

ين يقـاتلون بـأنهم     أُذن للَّـذ  ﴿: وهذا خمالف للواقع متاما ، ولو فُرض أنه هو الواقع فال بأس فيه ، فقد قال اهللا تعاىل                    
 .والدفاع عن النفس والثأر من العدو الكافر من املوجبات الشرعية املتفق عليها للقتال يف سبيل اهللا ﴾ظلموا

ولكن احلركة اجلهادية يف جزيرة العرب مل تقم أساسا ألجل هذه احلملة املؤخرة والتضييق الذي انطلق بانطالق احلملـة                    
رهاب ، بل سبق هذه احلملة األخرية متهيد وتوطئة طويلة األمد ، من عدد من العلماء والدعاة واملصلحني                  العاملية الصليبية ضد اإل   

، ومن شيخ ااهدين أسامة بن الدن ، منذ سنني عديدة تزيد على عشر سنواٍت سبقت قيام احلركة اجلهادية كمشروع حـرب                      
 .عصابات ، وإن ختلل هذه املدة شيء من العمليات اجلهادية

فهذا املطلب واملقصد مقصد واضح معروف عند كثري من الناس إن مل يكن األكثر ، قبل احلادي عشر مـن سـبتمرب ،                        
، وكثري من الشباب ااهد كان يتلهف منذ مدة طويلة على بداية العمل اجلهادي ضد االحـتالل                 " كـول"وخاصة بعد شريط    

 .يب جلزيرة العربليبالص
تمرب جاء التوجيه للمجاهدين ببداية العمل يف اجلزيرة واإلعداد لذلك ، فأعدوا حبمـد اهللا مـا            وبعد احلادي عشر من سب     

 .يسر الويل ، ويغيظ أعداء اهللا من األمريكان وعمالئهم ، وما يزالون يعدون ويعملون ويقاتلون يف سبيل اهللا
 من قبل احلكومة ، فلماذا سـلكوا طريـق          ومن العجيب تصور من يتصور أن ااهدين قاموا بذلك بعد أن ضيق عليهم             

 طريق القرح والضراء واخلوف واجلوع وزلزلة األقدام وبلوغ         هياجلهاد يف األصل قبل أن يناهلم أي تضييق؟ أليست طريق اجلهاد            
 القلوب احلناجر؟

مـرت يف الـرؤوس يف      ااهدون ينادون بإخراج احملتل من بالد احلرمني منذ سنواٍت عديدٍة ، فليست فكرة طارئة اخت               
أجواء اخلوف والتضييق كما يتصور من يطرح هذه الشبهة ، كال بل هو منهاج واضح يدعون إليه ويبينونه للناس منذ سـنوات                      

 .عديدة
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لو تأمل املتسائل لوجد أنَّ شرحية واسعة من هؤالء ااهدين الذين طُلبوا خالل هذه الفترة كانوا يف األصل بعيدين عـن                      
لدولة ، ونسبة من هؤالء مل خيرجوا إىل اجلهاد يف العراق أو الشيشان أو البوسنة أو غريها من قبل ، بل الدولـة جتهـل أي                أعني ا 

 .عالقة هلم وصلة باجلهاد
مغفّلٌ من يسلك درب اجلهاد ، يف أي بلٍد ، ويظن أنه سيعيش حتت حكم الطواغيِت ، مع كونه جماهـدا يف سـبيل اهللا           

كل من ذهب إىل اجلهاد وخاصة يف الفترات األخرية بعد أن متيز الفسطاطان ، يعلـم    !  سنام الدين ، وال ينالونه بسوءٍ      يعتلي ذروة 
أنَّ حكومة آل سلول كسائر احلكومات الطاغوتية عدو له ، وإن انشغلت أو مل تتمكن من متابعته يف هذا الوقت ، فإنها ستتمكن                    

 .ريبمن معرفته والوصول إليه يف الق
فاختيار طريق اجلهاد يكون عن علم مبا يتكنفه من أخطار وحييط به من عقبات ، وقصري اهلمة الذي تصده هذه العقبات                      

 .ال يسلك طريق اجلهاد من األصل
افع انقداح هذا التساؤل يف الذهن إنما يأيت بعد فراغه من معرفة الدوافع احلقيقية للمجاهدين ، فظن أنهم انطلقوا بال دو                    

 إىل الدوافع اليت تدفع ااهدين حقيقة ؛ فإنه لن يستغرب من ااهد كيف جاهد ، وإمنا يستغرب                  -ولو بال تأمل  –، أما من نظر     
 !من القاعد ، كيف قعد؟

 .طُلبوا فعملواال أنهم عملوا فطُلبوا ، فالواقع أنَّ ااهدين  
وانكشاف ط العسكرية لبداية العمل ، أم أعجلتهم املطاردات واملدامهات          هل انتظر ااهدون اجتماع الشرو    : أما مسألة    

 ؟ ما يعدون له
فيمكن من ينظر نظرة بسيطة ، ولديه أدىن جتربة جهادية أو معرفة ناجتة عن متابعة األخبار باهتمام ، أن يعـرف أمـرين         

 :ويدركهما بوضوح
اهدين إنما كانت يف اخلطوات النهائية لبدء العمل ، واالنكشـاف           أنَّ املرحلة اليت انكشف فيها عمل ا       : األمر األول  

 واملرحلة اليت وصل إليهـا      -سواء يف املشروع العسكري من األساس ، أو يف عملية معينة          –متوقع جدا وحيصل يف مجيع املراحل       
 ما تتوقعه القيادة امليدانية وتتمكن من       ااهدون قبل انكشاف العمل ، مرحلة ال يضرها االنكشاف إال بنسبة ال خترج عن حدود              

 .السيطرة عليه باخلطط البديلة ، فلم يكن االنكشاف والعمل يف مهده ومراحله األوىل وال املتوسطة
وبناء على هذا ، فال ميكن أن نقول إنّ االنكشاف سبب التعجل عن توفري الشروط العسكرية الالزمة ، مع أنَّ العمل مل                       

 .فّرت الشروط مبستوى أعلى من املستوى األدىن الذي ال بد منهينكشف إال وقد تو
 دخل املعركة ، وبدأ يف املواجهة يف مستوى أقل          -إن مل يكن مجيعها   – أنَّ أكثر احلركات اجلهادية املعاصرة       :األمر الثاين    

 .من املستوى الذي بدأت به حركات اجلهاد يف بالد احلرمني
فته أو تقديره من وسائل إعالم العدو ، أو من تقدير العمليات أكثر من العدد يف كثري من                  فعدد ااهدين الذي ميكن معر     

 .احلركات اجلهادية اليت بدأت ببضعة عشر رجالً
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واألسلحة اليت توفرت لدى ااهدين قبل بدء العمل مل تستطع بعض احلركات توفريها إال بعد مخس سنوات أو عشـر                     
 .سنوات من بداية العمل

لتأييد الشعيب الذي حصل عليه ااهدون بفضل اهللا مل حتظَ به أكثر احلركات يف بداياا ، بل مل تصـل إليـه بعـض                    وا 
احلركات اجلهادية إال بعد سنوات طويلة ، واحلركة اجلهادية يف جزيرة العرب توفر هلا من الدعم والتأييد والتعاون قبل بدايتها ما                     

 .بط عشواءجعل العدو يقلب كفيه ، وخيبط خ
وال بد أن نتذكّر ونذكِّر أنَّ كل هذا التأييد مل يكن حبول وال قوة من ااهدين ، وإنما هو حمض فضـل اهللا علـيهم ،                           

ومنته على عباده املؤمنني ، كما نتذكّر أيضا أنَّ ااهدين ال ينصرون بعدٍد وال عدٍة وال فضِل علٍم وخـربٍة ، وإنمـا ينصـرون                         
 . باهللا عز وجل وبنصرم لدينه اليت وعدهم عليها أن ينصرهموينتصرون
وليس هذا املقام مقام البحث يف أسباب توفر ذلك بعد توفيق اهللا ، من املستوى الديين والصحوة املباركـة يف الـبالد ،                        

الناس من نفاق حكومـة آل      واحملبة اليت ترسخت يف قلوب الناس للجهاد ، والنفاق اخلبيث الذي انكشف ملن مل يكتشفه قبل من                  
 .سلول الذي أعلنته يف األحداث األخرية

ولكن املراد احلديث عن الشروط العسكرية اليت يدعي من يطرح هذا التساؤل أو يروج هذه الشـبهة أنهـا مل تتـوفر                       
لكايف الذي يعرفه أصحاب اخلربة     للمجاهدين يف جزيرة العرب ، وأنهم تعجلوا ووروا فلم ينتظروها ، وحنن نقول أما املستوى ا               

من اإلعداد الواجب فهو موجود ، وأما املستوى اخليايل واالفتراضي الذي يفترضه صاحب الشبهة ، فلو أوقفنـا حركـة مـن                      
كات احلركات اجلهادية حىت تصل إليه مل تصل إليه قبل قرن من الزمان إال أن يشاء اهللا ، وملا رأيت اليوم شيئًا من املشاريع واحلر                       

ال "اجلهادية يف بالد اهللا ، ولكن اهللا تكفل ا وصاا عن أن يستأصلها املخالفون ، أو يوهن من عزمها اخلاذلون واملخـذّلون ،                        
تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين يقاتلون على أمر اهللا ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهـم علـى                   

 ".ذلك
 . على إنعامه ذه الطائفة املباركة ، وهنيئًا ملن حلق ا وجاهد يف سبيل اهللا معها ، وحسرة على القاعدينفاحلمد هللا 




   




 رمحه اهللا باإلمام حممد بن عبد الوها
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 وأبرز معاملها   م حنيفاً وما كان من املشركني        مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهي        باتباعها   هي احلنيفية اليت أمر اهللا نبيه حممداً        
 قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما                 الصدع بالتوحيد ، واجلهر بالرباءة من املشركني        

 اآلية ..)  وحده تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا
وكل دعوٍة مل هذا األسلوب فهي على غري منهج النبوة ، ومن ظن أن مصلحة الدعوة يف مداهنة الطواغيت ، ومتييع املوقـف                    

منهم ، أو التكتم على إعالن الكفر جباهلية هذا العصر وشركه وقوانينه الوضعية ، فهو واهم ؛ ألن اهللا أعلم مبصلحة عباده ، وهو الـذي                  
 .أمرهم ذا األمر ، وألزمهم ذا الدين القيم 

 واتباع ملة إبراهيم عليه السالم هو عني احلكمة والرشد ، وأصحاب هذه الدعوة احلنيفية هم أعقل الناس وأهداهم إىل سـواء                     
ن حق عليه قول اهللا تعاىل      السبيل ، ومن أعرض عن منهجهم ومسى طريقتهم يف الصدع بالتوحيد ورا ومثالية ، ومحاسا وجهالً ، فهو مم                  

 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه    
يا أيها الكافرون ، ال أعبد ما تعبدون : (  على هذه امللة واتبعها من أول األمر فصدع يف وجوه املشركنيولقد سار نبينا حممد 

لقد : وقال هلم يف عزة وشجاعة      ) دون ما أعبد ، لكم دينكم ويل دين         ، وال أنتم عابدون ما أعبد ، وال أنا عابد ما عبدمت ، وال أنتم عاب               
جئتكم بالذبح ، وكسر ما قدر عليه من األصنام يف مكة ، وسب آهلة املشركني ، وعاب ما ألفوا عليه آباءهم ، وسفه أحالمهم ، وأنكر                          

 .عليهم شركهم 
" ملة إبراهيم   "  أبو حممد املقدسي فك اهللا أسره يف كتابه القيم           هذه بعض معامل دعوة التوحيد الصافية النقية اليت وضحها الشيخ         

، وهو كتاب عظيم نافع ، جيلي واقعنا املرير جتاه دعوة التوحيد والكفر بالطاغوت والذي خنشى أن يكون هو أحد صور الفنت اليت أخرب                        
سي مؤمنا ويصبح كافرا وقد رد املؤلف على شبهة أن هـذا              أا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا ، ومي             النيب  

األسلوب من الدعوة هو مرحلة أخرية تسبقها مرحلة السرية ، وبني أن السرية ال تنايف منهج الدعوة األصيل لكنها سرية التنظيم ال سرية                       
 وال تسبوا الذين يدعون     ج الدعوة كقوله تعاىل     املبادئ ، كما أجاب عن بعض االستدالالت اجلزئية اليت يعترض ا على هذا الفهم ملنه              

  .نسأل اهللا أن ينفع ذا الكتاب وأن يهدينا إىل احلق ويثبتنا عليه إنه مسيع جميب. اآلية .. من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم 

 

 
   إن شاء اهللاإن شاء اهللاإن شاء اهللا
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 ....عجيبةٌ هي نفوس إخواننا األسرى يف كوبا 
 ....سائلهم اليت نشرت يف موقع األسرى فتعجبت منها تأملت ر

 ....قلوب كبريةٌ ، ونفوس أبية ، مل يستطع الكفر أن حيطّم عزا ، أو يضعف معنوياا 
 ....شباب صغار لكنك تقرأ يف حروفهم العقول الراجحة ، وتلمس أثر التربية اإلميانية العميقة 

 ..واطمئنانبل ورضى .. إميانٌ بالقضاء والقدر 
 ..  قدرةٌ على استيعاب املصيبة والتكيف مع الواقع تكيفاً يعجز عنه كثري ممن خلت قلوم من نور اإلميان وبرد اليقني 

إدراك جيد لطبيعة الصراع ، وحقيقة املعركة اليت خرجوا من أهلها ، لذا مل يفاجئوا بواقعهم األليم فقد كانوا ميلكون من العلم واإلميان 
 .لصرب واليقني ما يدفعون به شبهات الشياطني وتلبيس امللبسني وا

جتد فيهم روح التعلق باهللا ، واللجوء إليه ، وجتد كذلك حسن التصرف واجلدية اليت محلتهم على استغالل األوقات فيما ينفعهم ويقرم 
 ...إىل رم فهذا حيفظ كتاب اهللا ، وهذا حيفظ حديث رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

وتلمس يف ثنايا كلمام وبني السطور إشارات ذكية إىل ما يتجرعونه من مرارة األسر وإهانته خيفوا جتلّداً وتصرباً ، وحناناً بأهليهم فإىل 
 :مقتطفات من رسائلهم علّها حتيي قلوباً أو توقظ نياماً

لكن من .. وما أمر البعد، فما أقسى الغربة .. واخلطب فادح ، فاملصاب بكم جلل ..  احلال يا صاحيب أبلغ من املقال [ §
وشهد كل ، وفرح كل حزين وأمن كل خائف ، وأنس كل مستوحش ، قرت به كل عني ، قرت عينه باهللا سبحانه 

 ..وجعل رجائه كله هللا وحده ، وقصر خوفه عليه ، ومن اطمئن قلبه باهللا سكنت نفسه إليه وخلصت حمبته له .. غائب 
 إن كنتم فال ختافوهم وخافوِن) (هم واخشوينفال ختشو ( ؟ومن خنشى واهللا معنا.. ؟ واهللا ولينا -ي أخ-فمن خناف 

 ...واهللا موالنا وال موىل هلم )..مؤمنني
فهو . والرجاء به غري مفقود ، فاألمل باهللا معقود ، وبعدت الشقة ،  أخي احلبيب ألن طال بنا الفارق ونأت الديار 

 جيتمع فيه الشمل فتقر العني - وإن طال الزمان –وسيأيت يوم .. وكاشف كل بلوى ، ى سبحانه سامع كل شكو
، ونصره ال ريب قادم ، فموعود اهللا البد آت ) وما ذلك على اهللا بعزيز  (ويسكن اجلأش ، وتأنس النفس ويسر القلب 

 -عوشن بن سعد آل عبد العزيز  -                   ]) ولكنكم قوم تستعجلون (
اعلموا أن االبتالءات سبقت إىل من هو .. أمي احلبيبة اعلموا أن الدنيا حمطة عبور وليست حمطة خلود  ، أيب العزيز [ §

خري مين ومنكم نبينا وسيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم اعلموا أن اهللا قد أحاط بكل شيء خرباً وإين وأنتم حتت مسائه 
 جيمع بيننا واعلموا أن كل مصيبة بذنب وكل ذنب له كفارة وواهللا واهللا ليس وعلى أرضه كما باعد بيننا قادر على أن

 أسامة بن عبدالعزيز اخلالدي : بقلم
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خسارةً أن يكفر اهللا ذنوبنا يف دار الفناء باالبتالءات وواهللا واهللا لو ابتلينا بكل بالء ويكون الرمحن الرحيم راضياً عين 
 – صاحل بن علي اخلثعمي  -       ]تنقشعوما حنن فيه إمنا هي سحابة صيف عن قليل  فهي جنيت يف الدنيا ليست بالئي

 
 ال يعد وال حيصى ولئن كنتم  عظيماً فقد ساق اهللا إلينا يف السجن خرياً نعم اهللا علينا حنن املساجني عظيمة جداًوإنَّ[  §

بعات  ولئن كنتم تعتربون أسري مصيبة فواهللا ألسري سنوات متتا ،تعدون أسري مصيبة فأنا أعده نعمة أمحد اهللا عليها
وإمنا . أهون علي بكثري من كون واحد من بين أيب يتخلف عن صالة اجلماعة بال عذر يعتذر به أمام اهللا سبحانه وتعاىل 

املأسور من أسره هواه وأخذت قلبه الشهوات ، واملغلوب من غلبه الشيطان على مراده أعاذنا اهللا وإياكم ال حتزنوا علي 
 .وإن اهللا سائق ملا ترون فرجا وخمرجا ولكنكم تستعجلون ، ء وأكثروا يل وإلخواين من الدعا

 .ولكنكم تستعجلون " ومن عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب" وإن اهللا ناصر دينه ومعل كلمته 
د وأين أدعو اهللا كل ليلة أن حيفظين وإياكم وأن جيمعنا يف جنات ور يف مقع.وإن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته

 .صدق عند مليك مقتدر 
 .واعلموا أنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب 

ومن كانت اآلخرة مهه مجع اهللا مشله وجعل غناه يف قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا مهه فرق اهللا عليه ضيعته 
 .إال ماكتب له وجعل فقره بني عينيه ومل يأته من الدنيا 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ... وجزاكم اهللا خريا 
 قـــد اختارنـــا اهللا يف دعوتـــه   
ــهم  ــوا حنبـ ــذين قضـ ــا الـ  فمنـ

 

ــ ــنته  وإن ــى س ــي عل  ا سنمض
ــ ــه  ومن ــى ذمت ــيظ عل  ا احلف

 

   على وجه الصبح- هـ ١٤٢٣ -١١ - ٤الثالثاء  
اهلادي أبو بارعة عبد   : أخوكم الصغري وحمبكم مجيعاً §
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 : احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، أما بعد  
 :رسالة احملمدية إليهفإن أحكام الكافر تنقسم قسمني باعتبار قيام حجة اهللا عليه وبلوغ ال

 .ما يثبت للكافر مبجرد كفره كتحرمي نكاحه املسلمة ، وحترمي الصالة والترحم عليه ودفنه يف مقابر املسلمني : القسم األول
ما يتوقف ثبوته على بلوغ الدعوة إليه ، وهو إباحة دِمه وماله وابتدائه بالقتال وغريها من أحكام الدنيا ،  : القسم الثاين

 .هادة عليه باخللود يف النار وتعذيبه من أحكام اآلخرة على أحد القولني يف املسألةوالش
ومن أحكام القسم الثاين جهاد الطلب الذي يبتدأ فيه الكافر بالقتال سواء لدعوته أو لغريه من املقاصد اليت سيذكر بعضها يف 

 .املقال القادم بإذن اهللا
وهو من مل يسبق له من املسلمني أمان وال -بيون ؛ فاملعاهد معصوم الدم واملال ، واحلريب والكفَّار يف الشريعة معاهدون أو حر

 : يشمل الرجال والذرية ، ومن بلغتهم الدعوة ومن مل تبلغهم ، إالَّ أنهم على مراتب ثالٍث يف األحكام-عهد وال ذمة
 فهؤالء حيرم ابتداؤهم بالعدوان على دمائهم وأمواهلم وأنفُِسهم ، وال من مل تبلغه الدعوة من الرجال والنساء والذرية ، : أوالها

 ".وذلك شيء جممع عليه بني املسلمني: "جيوز شيء من ذلك إالَّ بعد الدعوة ، قال ابن رشٍد 
 مأمنهم كأهل احلصون وإذا دعوا فلم يستجيبوا كانوا من القسمني التاليني ، إالَّ أنه ال جيوز التعرض إليهم إالَّ بأن يكونوا يف

والقالع ، أو يردوا إىل مأمنهم ، كشأن املستأمن ليسمع كالم اهللا ، ألنه كان حمرما دمه آمنا بالشرع قبل أن يدعى فإذا دعي ومل يستجب 
 .مل يزل عنه األمان والتحرمي الشرعي إالَّ بأن يصل إىل مأمنه

 فهؤالء يقاتلون ، وجيوز فيهم القتل واالسترقاق ، وأمواهلم -م كُلُّ من يقاِتل مثلُهوه–من بلغته الدعوة من املُقاتلة  : وثانيتها
 .غنيمة للمسلمني
من بلغته الدعوة من الذرية ، فهؤالء حيرم إفرادهم بالقتِل ، وجيوز فيهم االسترقاق ، وأمواهلم غنيمةٌ للمسلمني : هاوثالثت. 

ته ال يطلق القول بعصمة دمه وماله وال دره ، ألنَّ العصمة تشمل حترمي قتله واسترقاقه والكافر الذي مل يحكم بأنَّ الدعوة بلغ
وأخذ ماله ، ووجوب الضمان على من قتله ، وهذا يصح يف الكافر املعاهد والذمي دونه ألنَّ قاتله ليس عليه إالَّ التوبة ، وماله إن أُخذ 

 .ملال إن مل يوجد صاحبهأعيد إليه إن وجد صاحبه ، ورجع إىل بيت ا
ومجيع من قدمنا ذكرهم ممن مل تبلغه الدعوة أو كان من الذرية جيوز قتاله إذا قاتل ، ويدفع إذا صال ، بل لو كان مسلما دفع ، 

 .فكيف وهو كافر؟ وإنما جيري التفصيل يف ابتدائهم بالقتال ال يف دفعهم

 

 بقلم
 الرشيدناصر اهللا بن  عبد
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املة الطوائف أنها تعامل معاملة الرجل الواحد فيما يثبت له وجيب فيه ، كما ذكر شيخ والقاعدة الشرعية احملكمة املطّردة يف مع
 .اإلسالم ابن تيمية وغريه ، وأدلة املسألة مبسوطة يف غري هذا املوضع

من الكفَّار ، وأنَّ ومن فروع هذه القاعدة دعوة الكفَّار قبل القتال ، فقد توهم قوم أنَّ املراد ا أن تصل الدعوة إىل كلِّ فرٍد 
املراد ا أن يصلهم الدين ودعاته وأن يسمعوا حججه ويفهموا أدلَّته ، وهذا ما مل يقل به أحد من أهل العلم وال ذهب إليه من املسلمني 

 .يها جهاد الطلباُألول أحد ، وال فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم وال صحابته وأحد من التابعني ومن تبعهم يف كل العصور اليت كان ف
 قد  ،دعىا ي وال أعرف اليوم أحد ،  حيارب حىت أظهر اهللا الدين وعال اإلسالم قال أمحد كان النيب يدعو إىل اإلسالم قبل أن

 . وعلموا ما يراد منهم ،   والروم قد بلغتهم الدعوة ،الدعوة كل أحد بلغت
والَّذي نفسي بيده : " عليه وسلم كما قال صلوات اهللا وسالمه عليه فاملقصود من الدعوة أن يسمعوا باإلسالم والنيب صلى اهللا

 ".ال يسمع يب يهودي وال نصراين مث ال يؤمن يب إالَّ دخل النار
وأما وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم أمراءه الذين يرسلهم يف البعوث والسرايا بدعوة الكفَّار قبل قتاهلم ، فقد عارضها إغارته 

يه وسلم على بين املصطلق وهم غارون وما يف معناه مما جاء يف اإلغارة ، ومجع كثري من أهل العلم بأنها كانت يف أول األمر صلى اهللا عل
 .قبل انتشار أمر اإلسالم ، ويف هذا احململ نظر ، واألوجه محل األمر فيها على الندب فهي من الدعوة املستحبة ال الواجبة

 حد هلا فكل ما زاد عن الواجبة داخل يف الدعوة املستحبة ، أخرج الشيخان من حديث املغرية بن شعبة والدعوة املستحبة ال
ويف " إنه ال أحد أحب إليه العذر من اهللا من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل: "وابن مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فكل ما كان زيادةً يف اإلعذار فهو مشروع دون أن يترتب عليه ترك لشيء " بشرين ومنذرينمن أجل ذلك بعث اهللا املرسلني م: "لفٍظ 
 .من الواجبات ، إذ ال يقدم املستحب على الواجب

 وإذا كان هذا يف الدعوة اليت جتب قبل القتال ، فإنه كذلك يف االستجابة اليت يرفع ا السيف ، فال يقال إنَّ القتال يسقط اليوم
بوجود أفراٍد يدعون أفرادا يف حبوٍر من أمم الشرك والكفر كما يقول من ال يفقه دين اهللا عز وجلَّ ، وما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 .يستمهلون بالدعوة بل كانت سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ميهل العدو ثالثًا لينظروا يف أمرهموأصحابه 
ار يف جهاد الطلب يكون مؤقتا باهلدنة ، ودائما باإلسالم أو اجلزيِة ، والفرق بينهما أنَّ املؤقت يكون وارتفاع السيف عن الكفَّ

بذل : "بإبقاء الكفار ودولتهم وحكمهم ، أما الدائم فال يكون إالَّ بإزالة األحكام الكافرة واحلكومات الكفرية ، لذا اشترط الفقهاء فيه 
، واإلتاوة اليت تؤخذ من الكفَّار صلحا يتضمن إبقاء حكمهم الكفري مؤقتا ليست هي اجلزية ، وإن سميت " امللةاجلزية والتزام أحكام 

بذلك فعلى التجوز دون أن تكون مثلها يف األحكام ، ومن هنا تعلم خطأ بعض الفضالء حني ذكر أنَّ حترير موسكو من جهاد الدفع 
لمني ، فإنها مل حتكم باإلسالم قطُّ وإنما صوحل أهلها على بقاء حكمهم والعدول عنهم مدة يدفعون فيها ألنها كانت تدفع اجلزية للمس

 .تلك اإلتاوة
 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني

 
 

 



 

٣٧

  

 

 

ــاجٍن   ــة مـ ــة ال غوايـ ــذي البطولـ  هـ
ــم    ــافل إـ ــذكار األسـ ــك تـ دع عنـ

 لبطولـــة ســـهرةً ليليـــةً   ظنـــوا ا
 ـــهموبـــأنَّ مـــن جعـــل الرياضـــة ه 
ــا  ــا هـــذي البطولـــة إمنـ  كـــالّ فمـ

ــٍب     ــق مبلعـ ــوز الفريـ ــةٌ فـ  أبطولـ
    ــاجن ــردد مـ ــي أن يـ ــةٌ هـ  أبطولـ
 هـــذي الرذيلـــة يف انســـالخ مبـــادئ
ــة  ــة إن أردت حقيقــ ــا البطولــ  أمــ

      

ــوار     ــا خـ ــد اللقـ ــٍب عنـ  أو ال عـ
ــار   ــم مزمـ ــاة ومههـ ــوا احليـ  عاشـ

ـ   ــدار الكــ ــا يـ ــار   فيهـ أس والقيثـ
ــدينار     ــه الـ ــاز ألجلـ ــالً ، حيـ  بطـ
ــار  ــردى والعـ ــة والـ ــذي الرذيلـ  هـ

ــزار    ــيهم اجلــ ــحابنا ينفــ   وصــ
ــغار    ــوس صـ ــى النفـ ــةً وعلـ  أغنيـ
 وـــا صـــروح إبائنـــا تنـــهار    
 فهـــي اجلهـــاد خيافـــه الكفـــار   

   



وأبوه حنظلة الذي غسلته املالئكة ، ألنه ملا مسع النـداء      . د اهللا بن حنظلة األنصاري الصحايب رضي اهللا عنه          ومن الشجعان عب  
 . يوم أحد وكان جنباً فخرج إىل اجلهاد عجالً قبل أن يغتسل فاستشهد ، فأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن املالئكة غسلته

واستشهد يف وقعة احلرة ، وكان سببها أنه هو وغريه وفد إىل            ، اهلم وعبادهم وكان ابنه عبد اهللا هذا من شجعان املسلمني وأبط        
يزيد بن معاوية فرأوا منه أحواالً ال تصح، فرجعوا إىل املدينة الشريفة ، وخلعوه وبايعوا لعبد اهللا بن الزبري ، وتبايعوا على املوت 

 فخرج إليه عبد اهللا بن حنظلة مع أهل املدينـة فكانـت             يف ذلك، فأرسل إليهم يزيد مسرف بن عقبة امللقب بارم يف جيش،           
الوقعة املشهورة ، واشتد القتال، فازم أهل املدينة وعبد اهللا بن حنظلة متساند إىل ابنه نائم فنبهه، فلما رأى ما جرى ، أمـر                        

قتلوا وكانوا مثانية ، مث كسر جفن سيفه ،         أكرب بنيه فقاتل حىت قتل، مث مل يزل يقدم بنيه واحداً واحداً تنقرباً إىل اهللا تعاىل حىت                  
وأفتض ا ألف عذراء ،     ، وقاتل حىت قتل ، وقتل يف هذه الوقعة خلق من الصحابة وغريهم ، ودخل مسرف املدينة فأبها ثالثاً                 

 .على ما رواه ابن مقسم وغريه
وبين هاشم ، وقتل أربعة آالف وبضعة وسبعني رجالً         أباح املدينة ثالثاً وسىب حرمي املهاجرين واألنصار        : وقال القرطيب يف تارخيه   

 .، وأقامت املدينة ثالثاً ال يؤذن فيها أذان ، وال تصلى صالة 
: فقلت  .رأيت عبد اهللا بن حنظلة يف النوم يف أحسن صورة           : قال عبد اهللا بن أيب سفيان       : وقال ابن األثري يف كتابه أسد الغابة      

هـم  : وأصحابك ما صنع م؟ قال      : دخلين اجلنة ، فأنا أسرح يف مثارها كيف شئت، فقال         بلى ولقيت ريب فأ   : أما قتلت؟ قال  
 .معي حول لوائي مل حيل عقده حىت الساعة 

qqqqqqqqqqqqqq 




 



 

٣٨

  

 


                                                                                      
 فارس آل شويل الزهراينبتصرف من كتاب                                          )احللقة الرابعة  (

 املدينة ثالثة أيام اختفى مجع من سادات الصحابة رضوان اهللا عليهم وذهب بعضهم إىل بعض) مسرف بن عقبة(حني أباح   
الكهوف واملغارات فكيف مبن أباح جزيرة العرب أسابيع وشهور وسنوات للصليبيني وأذنام ملطاردة وقتل املسلمني يف كل مكان 
حىت وصلوا إىل استباحة دماء ااهدين يف مكة واملدينة وألصقوا م التهم واألكاذيب أال حيق هلؤالء الشباب األخيار أن يقتدوا 

 !. اهللا بالفتح أو أمٍر من عنده ؟ويغيبوا عن األنظار إىل أن يأيت بصحابة رسول اهللا 
مث : (هـ وما فعله فيها يزيد بن معاوية ومسرف بن عقْبـة          ٦٣ قال ابن كثري رمحه اهللا وهو يتحدث حبرقة وأسى عن وقعة احلرة يف عام               

 ما أجهله املدينة ثالثة أيام كما أمره يزيد ال جزاه اهللا        عقبة الذي يقول فيه السلف مسرف بن عقبة قبحه اهللا من شيخ سوء            أباح مسلم بن    
 فكان ممن قتل بني يديـه   من أشرافها وقرائها وانتهب أمواالً كثرية منها ووقع شر وفساد عريض على ما ذكره غري واحد          وقتل خلقاً  خرياً

عليه بسببه واستدعى بعلي بن احلسني فجاء ميشى        صربا معقل بن سنان وقد كان صديقه قبل ذلك ولكن أمسعه يف يزيد كالما غليظا فنقم                 
بني مروان بن احلكم وابنه عبد امللك ليأخذ له ما عنده أمانا ومل يشعر أن يزيد أوصاه به فلما جلس بني يديه استدعى مروان بشـراب                          

ن قليال مث أعطى الباقي اب شرب مرواوقد كان مسلم بن عقبة محل معه من الشام ثلجا إىل املدينة فكان يشاب له بشرابه فلما جيء بالشر     
ال :  بن احلسني ليأخذ له بذلك أمانا وكان مروان موادا لعلي بن احلسني فلما نظر إليه مسلم بن عقبة قد أخذ اإلناء يف يده قال لـه                          يلعل

ء من يده وال يشربه مث قال        بن احلسني وجعل ال يضع اإلنا      يع هذين لتأمن ما فارتعدت يد عل      إمنا جئت م  : تشرب من شرابنا مث قال له     
هذه الذي  : إن شئت أن تشرب فاشرب وإن شئت دعونا لك بغريها فقال          : لوال أن أمري املؤمنني أوصاين بك لضربت عنقك مث قال له          : له

 بـك وإن  إن أمري املؤمنني أوصاين: قم إىل ههنا فاجلس فأجلسه معه على السرير وقال له: يف كفي أريد فشرب مث قال له مسلم بن عقبة    
لعل أهلك فزعوا فقال إي واهللا فأمر بدابته فأسرجت مث محله عليها حىت رده إىل مرتله مكرما : هؤالء شغلوين عنك مث قال لعلى بن احلسني

إنك إن ظهر أهل املدينة قلت أنا معكم وإن ظهر أهل الشـام    : مث استدعى بعمرو بن عثمان بن عفان ومل يكن خرج مع بىن أمية فقال له              
 .به فنتفت حليته بني يديه وكان ذا حلية كبريةلت أنا ابن أمري املؤمنني مث أمر ق

 الناس ويأخذون األموال فأرسلت سعدى بنت عوف املريـة إىل           قال املدائين وأباح مسلم بن عقبة املدينة ثالثة أيام يقتلون من وجدوا من            
وا إلبلنا مبكان كذا وكذا فقال ألصحابه ال تبدؤوا إال بأخذ إبلها أوال             أنا بنت عمك فمر أصحابك أن ال يتعرض       : مسلم بن عقبة تقول له    

أعطوه رأسه أما ترضني أن ال يقتل حىت تتكلمي : عجلوه هلا فضربت عنقه وقال: أنا موالتك وابين يف األسارى فقال: وجاءته امرأة فقالت
قال هشام  : ام من غري زوج واهللا أعلم قال املدائين عن أىب قرة قال           يف ابنك ووقعوا على النساء حىت قيل إنه حبلت ألف امرأة يف تلك األي             

زوج وقد اختفى مجاعة من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد اهللا            ولدت ألف امرأة من أهل املدينة بعد وقعة احلرة من غري            : بن حسان 
رأيته انتضيت سيفي فقصدين فلما رآين صمم علـى  وخرج أبو سعيد اخلدري فلجأ إىل غار يف جبل فلحقه رجل من أهل الشام قال فلما   
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من أنـت   : قتلي فشممت سيفي مث قلت إين أريد أن تبوء بامثي وإمثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني فلما رأى ذلك قال                     
 .  قلت نعم فمضى وتركينصاحب رسول اهللا : أنا أبو سعيد اخلدري قال: قلت

م بسعيد بن املسيب فقال له بايع فقال أبايع على سرية أىب بكر وعمر فأمر بضرب عنقه فشهد رجل إنه جمنون                     قال املدائين وجيء إىل مسل    
ملا ازم أهل املدينة يوم احلرة صاح النساء والصبيان فقال ابـن            : فخلى سبيله وقال املدائين عن عبد اهللا القرشي وأىب إسحاق التميمي قاال           

سألت الزهري كم كان القتلى يوم احلرة قال سبعمائة مـن وجـوه             : دائين عن شيخ من أهل املدينة قال      عمر بعثمان ورب الكعبة قال امل     
الناس من املهاجرين واألنصار ووجوه املواىل وممن ال أعرف من حر وعبد وغريهم عشرة آالف قال وكانت الوقعة لثالث بقني مـن ذي                       

كانت وقعة احلرة يوم األربعاء لليلتني بقيتا من ذي احلجة سنة           : قال الواقدى وأبو معشر   احلجة سنة ثالث وستني وانتهبوا املدينة ثالثة أيام         
ملا قتل أهل احلرة هتف هاتف مبكة على أىب قبيس مساء تلك : عن املدائين قال....وقد روى ابن عساكر  )...إىل أن قال  .....(ثالث وستني 

 :الليلة وابن الزبري جالس يسمع
 والصـــائمون القـــانتون  
ــنون  ا ــدون احملسـ  ملهتـ

ــع    ــواقم والبقي ــاذا ب  م
 ــن ــرب وحيه ــاع يث   وبق
 قتــل اخليــار بنــوا اخليــار

 

 أولوا العبادة والصـالح     
ــالح  ــابقون إىل الف  الس
 من اجلحاجحة الصـباح    
 من النـوادب والصـياح     

ــماحذوو ــة والس   املهاب
 

 .هؤالء قتل أصحابكم فإنا هللا وإنا إليه راجعونيا : فقال ابن الزبري
قد أخطأ يزيد خطأ فاحشا يف قوله ملسلم بن عقبة أن يبيح املدينة ثالثة أيام وهذا خطأ كبري فاحش مع ما انضم إىل ذلك من قتل خلق                            و

من الصحابة وأبنائهم وقد تقدم أنه قتل احلسني وأصحابه على يدي عبيد اهللا بن زياد وقد وقع يف هذه الثالثة أيام من املفاسد العظيمة يف                         
 النبوية ماال حيد وال يوصف مما ال يعلمه إال اهللا عز وجل وقد أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه ودوام أيامه من غري                   املدينة

منازع فعاقبه اهللا بنقيض قصده وحال بينه وبني ما يشتهيه فقصمه اهللا قاصم اجلبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ                       
 .املة إن أخذه أليم شديدالقرى وهى ظ

اللهم إين مل أعمل عمال قط بعد شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا                 : (قال ابن كثري رمحه اهللا أن مسلم بن عقبة قال عند وفاته             
 باملسلك فيما قالـه     أحب إيل من قتل أهل املدينة وأجزى عندي يف اآلخرة وإن دخلت النار بعد ذلك إين لشقي مث مات قبحه اهللا ودفن                     

 ربيع األول ألربع عشرة ليلة خلت منه فما متعهما اهللا بشيء مما رجوه وأملـوه بـل        يفالواقدي مث أتبعه اهللا بيزيد بن معاوية فمات بعده          
 ).قهرهم القاهر فوق عباده وسلبهم امللك ونزعه منهم من يرتع امللك ممن يشاء
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 : أخي القارئ الكرمي 
 سأل اهللا أن يوفقنا وإياك إىل العمل الذي يرضه سبحانه وتعاىل عنا ، وإننا نـود أن ننبـه                                               ن

 املستقبل القريب ومنها ما قد صدر كرسالة إىل من ترك           ئنا إىل أننا سنصدر بإذن اهللا تعاىل عدة إصدارات صوتية يف          اقر
ثنان أو ثالثة ويشتروا هلـم جهـاز   امناطق اجلزيرة العربية أن جيمتع خوة يف ، وحداء اجلهاد ، ومن املقترح لإل السالح  

ي الذي  نسخ كاسيت ويرتلوا املواد الصوتية على أشرطة كاسيت مث يقوموا بنسخها وتوزيعها على أهل منطقتهم أو احل                
خوة يف إيصال صوت احلق إىل آذان النـاس كـي           املهم أن يساهم اإل   ،  قارب واملعارف    فيه أو توزع على األ     ونيسكن
 األمة ويكسر طوق احلصار الذي فرضه آل سلول على عقوهلم وأمساعهم وأبصارهم وميكن أن يقوم ا شخص                  تصحو

ة الصوتية على سيديات وتوزع على الناس ، ولو أن جيعـل            واحد إذا كانت لديه عزمية ، وميكن كذلك أن تنسخ املاد          
 عشر نسخ   – مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً       –كل واحد من قرائنا واجباً عليه أن يقوم بنسخ أي إصدار لصوت اجلهاد              

خري لـك   واحداً  ن يهدي اهللا بك رجالً      معارفه أو من عامة املسلمني ، وأل      على األقل ليوزعها على من يريد جناته من         
من محر النعم وذه املناسبة نذكر قصة أحد األخوة الذين هلم عالقة بااهدين حيث عرض فيلم بدر الريـاض علـى                     
معارفه فما كان من أحدهم إالَّ أن تأثر وأظهر رغبته يف اللحاق بااهدين بل إنه من شدة تأثره كان يبكي فدلَّـه األخ         

لتدريبات العسكرية الالزمة ، فال حيتقرن أحد منكم شيئاً من هذه األعمـال             على ااهدين وهو اآلن حبمد اهللا يتلقى ا       
 بأنا قد مجعنا األعداد العشرة األوىل من الة يف ملٍف واحد            كم علماً وحنيطوكن صوتاً للمجاهدين جبهدك وتوزيعك ،       

  "  صوت اجلهادالد األول لّة: " ليسهل اإلطالع عليها والرجوع هلا بسهولة وذلك حتت اسم 
سائلني اهللا أن يوفقنا وإياك ملا حيب ويرضى من األقوال واألعمال ، إنه ويل ذلك والقادر عليه ، والسالم عليكم ورمحة                     

 .اهللا وبركاته 

 

الد األول لة صوت اجلهاد     
وحيتوي على األعداد العشـرة     

جمموعة قصائد محاسية عن اجلهاد 
 شعراء ااهديننظم من 


  


–– 

 أناشيد منوعة بأصوات ااهدين


